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Om DGI
DGI arbejder målrettet for at styrke motion og breddeidræt i Danmark. Sammen med de lokale idrætsforeninger udvikler vi
koncepter og aktiviteter, der tager udgangspunkt i dine behov og muligheder. Det gør vi, fordi vi tror på glæden ved idræt og
på styrken i foreningsfællesskabet. DGI er Danmarks næststørste idrætsorganisation med flere end 1,5 millioner medlemmer.
Vores aktiviteter spænder over mange forskellige idrætsgrene. Fra street soccer til svømning, fra håndbold til fitness og løb.
Vi hjælper vores flere end 6.300 foreninger og 100.000 frivillige med at gøre en forskel. For samfundet. For idrætten. For dig.

Indhold
Inspiration til opstart af ny aktivitet
og rekruttering af seniorer

04

Velkommen og på gensyn

07

Badminton

08

Bordtennis

10

Bowls

12

Landevejscykling

14

Dans & Musik

16

MotionsFloorball

18

Fodbold Fitness

20

Gymnastik

22

Gå Fodbold

24

Håndboldfitness

26

Idræt om dagen

28

Kajak

30

Krocket

32

Krolf

34

Max-leg

36

Naturtræning

38

New Age Kurling

40

Petanque

42

Pickleball

44

Ringo

46

Fitness

48

Skydning

50

SMART Training

52

Stoletræning

54

Svømning og vandaktiviteter

56

Tennis

58

Volley

60

4

Inspiration til opstart af ny aktivitet
og rekruttering af seniorer
I DGI Idræt for seniorer har vi sammen udarbejdet et bagkatalog til dig som konsulent, der hjælper foreninger med opstart
af aktiviteter og rekruttering af nye medlemmer.

 Vokse

Seniorgruppen 50+ kan som målgruppe for opstart af aktivitet
tilgås ud fra flere relevante forståelser der dels bygger på en
”seniorlivsfaseanalyse”, en ”udøvertypologianalyse” og en
anvendt ”adfærdsanalyse”.

Sidstnævnte gruppe rummer forbeholdne - men motionspositive - seniorer.

Et afsæt for indsigterne er, at målgruppen 55+ år, kan inddeles i tre målgrupper:

foreningsmedlemmer, der skal fastholdes længere

 Selvorganiserede, der inviteres ind i foreningerne (figur side 4)
 Inaktive, der aktiveres i forening eller selvorganiseret (figur side 5)

Særlig to segmenter af målgruppen har særlig interesse ift.
rekruttering af nye medlemmer og opstart af aktivitet i foreningerne: 1. de positive motionsaktive ikke-medlemmer og 2. de
positive inaktive (forbeholdne).
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Med reference til rapport udarbejdet af /kl.7 (link til hele rapporten) har begge ovenstående grupper af seniorer enten
overvejet et medlemskab inde for de seneste 2 år, eller er
ikke afvisende over for et medlemskab. Foreningsidræt forbindes af dem begge med et positive billede, nemlig fællesskab,
plads til alle, motivation, regelmæssighed, sammenhold og
sjov.
Barrier for ikke at være medlem af en forening ser lidt forskellig ud for de to grupper. Mens de positive motionsaktive – ikke
medlemmer er tilfredse med deres nuværende måde at dyrke

motion og/eller ikke har fundet relevant tilbud, så er det
mangel på overskud og tid blandt de inaktive positive. Vigtige
drivere for at komme i gang i en forening er forholdsvis ens
hos målgrupperne, men da de inaktive positive er i væsentlig
dårligere form, så betyder det også mere at tilbud matcher
deres fysiske formåen og/eller andre på holdet ligner dem.
Fleksibilitet i medlemskabet vægtes højere blandt de positive
motionsaktive-ikke medlemmer.
De følgende to skemaer er gode at anvende til kommunikation og rekruttering af medlemmer sammen med foreningen.
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Livsfasebetragtninger
Både de motionsaktive – ikke medlemmer og de positive inaktive
kan med fordel yderligere forstås gennem Livsfaseanalysen –
som rummer følgende faser:

Typologibetragtninger
Ligeledes kan vi anvende Typologianalysen som har 5 udøverkategorier:

 Selvrealiseringsfasen

 Fællesskabstraditionalisten,

er kendetegnet ved bl.a. at de er på
arbejdsmarkedet endnu, en nyfunden frihed, tid og overskud
til sig selv, god økonomi, godt helbred, karriere II er måske i
gang, men ikke så krævende, den store omgangskreds dyrkes, selvforkælelse og livsnydelse er i fokus og nye udfordringer og projekter tages op.
 Ny senior fasen er kendetegnet ved bl.a. at de for nylig er
trådt ud af arbejdsmarkedet, er nu på pension, skal skabe en
ny identitet og selvforståelse, skal jeg være aktiv eller inaktiv,
sundhed og økologi i fokus, uddannelse sprog, krative fag
o.g., fritidsinteresser og underholdning redefineres, familien i
fokus igen, stor nysgerrighed og søgen og så er de nu de nye
globetrottere.
 Rutinesenior fasen er kendetegnet ved bl.a. et fysisk forfald,
småskavanker, helbred og helse er i fokus og vigtigt, dødsproblematik nærmer sig, indkomsten og forbruget falder, mere af
det samme i en tryg ramme, nærhed og tryghed bliver vigtigere, boligen skiftes ud/tilpasses til seniorbolig eller plejehjem.

Selvrealisering

 Livsstilsudøveren
 Individualisten
 Den
 Den

konkurrenceorienterede
forbeholdne

Målgrupperne som kombination af livsfaser og typologier
Beskrivelserne i kataloget er baseret på disse to dimensioner –
livsfaser og typologier. Derved fremkommer personerne Hans og
Eva i livsfasen Selvrealisering og typen fællesskabstraditionalist
– og Svend og Bente i Ny seniorfasen og typen Individualister
ect. som ”arketyper” for målgrupperne.
Tabellen nedenfor viser den procentvise fordeling af typologierne på de forskellige livsfaser.

Ny senior

Rutine senior

Fællesskabstraditionalisten

23%

28%

24%

Individualisten

28%

31%

21%

Den konkurrenceorienterede

24%

13%

18%

Livsstilsudøveren

12%

14%

11%

Den forbeholdne

12%

15%

27%

Hjælp foreningerne med deres lokale markedsføring
Hjælper I en forening med markedsføring af deres seniortilbud, behøver I ikke starte fra forfra.

For de der ikke har selvstændigt materiale har vi lavet postkort, plakater og FB billeder, som I kan sætte foreningens
logo ind på og bestille via printshop. Materialet findes her.

Flere idrætterne har selvstændig markedsføringsmateriale
man kan downloade og benytte, links findes i hæftet her.

Driller skabelonerne så kontakt Annemarie Michelsen, DGI
Marketing.
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Velkommen og på gensyn!
Det er en stor beslutning at blive medlem i en forening, hvis
man aldrig har været det før. Forbeholdene kan være mange,
og derfor handler det for din forening om, at gøre det så let
– og trygt – som muligt – at blive medlem. Førstehåndsindtryk
er vigtige, og det gælder også for nye medlemmers første
møde med foreningen. Vi har lavet et hæfte: ”Gode råd og
inspiration til, hvordan du kan tiltrække 60+ medlemmer”.
For at imødekomme nye medlemmer, især de allerførste
gange en ny kommer i foreningen, er det vigtigt, at planlægge
den gode velkomst. Hav f.eks. en ”makker-ordning”. Alle i
klubben har et ansvar for at tage godt i mod nye, men det kan
være en god idé med et særligt fokus på velkomsten hos én
makker/vært i klubben. Afsæt tid til at drikke kaffe efter træning – undgå vaner der kan virke ekskluderende og som nye

ikke kan være en del af. Afslutningen på de første træninger
i klubben er lige så vigtige som ankomsten, da overvejelser
om at komme igen kan have stærk sammenhæng med et
”på gensyn”. Overvej arrangementer, der kan byde de nye
velkomne. Det vil være en stor fordel at udarbejde en særlig
”velkomstguide” med foreningen.
Planlæg din plan
På de efterfølgende sider finder du alle opstartspakkerne til
de enkelte idrætter/aktiviteter. Her har vi anvendt adfærdsprincipperne ind i aktiviteternes beskrivelser, så du forhåbentligt oplever, at det er let at gå til. Derudover får du her et
planlægningsværktøj til din egen videre plan med opstartspakkerne. God fornøjelse!

Min plan

Opstart/åbn døre

Igangsætning/
spred budskabet

Opfølgning/
gi’ inspiration

Min målsætning
er at starte:

Her er min plan, som skal
sikre mig, at jeg opfylder
min målsætning om at
igangsætte nye aktiviteter
for 50+
i og uden for foreningerne.

 Jeg orienterer mig i
aktivitetspakken

 Jeg afholder møde i
foreningen

 Jeg tager ud til
opstarten af den (nye)
aktivitet

[XXX skriv måltal]

 Jeg taler med mine
kolleger på kontoret
(sparring)

 Jeg opbygger en god
relation i foreningen

 Jeg giver feedback på
opstarten



Med afsæt i aktivitetspakken der indeholder:
 1. Katalog over mindst
25 idrætter/ aktiviteter
 2. Aktivitetskort
 3. Facebook-kampagne
 Jeg er allerede godt i
gang og nu klar til at gå
ind i min plan

 Jeg ringer til udvalgte
foreninger
 Jeg aftaler et møde
 Jeg samler udvalgt
materiale til
foreningsbesøg



 Jeg nedskriver vores
gensidige handlinger og
aftaler

 Jeg samler relevant
inspiration til foreningen

 Vi udnævner et
ambassadørteam/velkoms
tagenter

 Jeg er opmærksom på
andre mulige tiltag/
inspiration til foreningen

 Jeg hjælper foreningen
med at udarbejde
markedsføringsmaterialer
til rekruttering og opstart

 Jeg deler min erfaring
med kollega på kontoret




 Jeg deler mine
erfaringer med DGI
Senioridræt/netværket


nye aktiviteter for 50+

Badminton
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Badminton for seniorer
Badminton kombinerer motion med fællesskab og gode oplevelser og er særligt velegnet til 60+ målgruppen. Der er
ingen fysisk kontakt, og alle kan få noget ud af spille – uanset fysik – så længe modstanderen spiller på samme niveau.
Det er både motionen, det sociale fællesskab og konkurrencen, der trækker seniorerne til badminton. International
forskning viser, at badminton giver markante sundhedsmæssige fordele og forlænger levetiden hos spillerne.
Bevæg dig for livet - Badminton er et resultat af Bevæg dig for livet-visionen mellem DIF, DGI, TrygFonden og Nordeafonden og ledes af en styregruppe med repræsentanter fra Badminton Danmark, DGI Badminton, DIF og DGI. Der findes
ikke et specifikt koncept specifikt målrettet seniorer/60+ badminton, men VoksenFjer og Flexifjer er særligt velegnede.
Målgruppe:
Både Nye seniorer og Rutine seniorer, både individuelt orienteret og fællesskabsorienteret med interesse for
venskabelig konkurrence.

Markering repræsenterer de typologier, hvor badminton er særligt velegnet.
Mænd/Kvinder
Fællesskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrenceorienterede
Livsstilsudøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva

Ny senior
Jens / Bente

Rutine senior
Kaj / Ulla

Nis / Margit
Kurt / Inge Lise

Svend / Bente

Knud / Rigmor

Jørgen / Lis

Praktisk

Fordele, udbytte og værdier ved badminton
Senioren:
God træningseffekt √ - Forbedring af styrke og kondition, mens du træner koordination, balance og bevægelighed.
Godt fællesskab √ - Det handler i høj grad også om fællesskab, livskvalitet og socialt samvær. Derfor er det en god idé
at skabe nogle rammer, hvor der er plads til hygge og sjov, fx i form af en kop kaffe efter træningen.
Nemt at matche niveau √ - Seniorerne finder hurtigt træningsmakkere der matcher deres eget niveau.
Foreningen:
Aktivitet i dagtimerne √ - Seniorerne foretrækker at være aktive i dagtimerne, hvor hallerne ofte er ledige - man opnår
dermed en bedre udnyttelse af halfaciliteterne.
Nemt at komme i gang √ - Badminton er et simpelt spil og derfor nemt at implementere.
Kræver kun en tovholder √ - Senior badmintonhold er ofte selvkørende og behøver ikke at have en træner til rådighed.
Se hvilke ansvarsområde en tovholder typisk har her.

Instruktørkrav, regler, udstyr og faciliteter.
Instruktørkrav: Ingen
Regler: I princippet kan man spille uden at kende reglerne. Badmintonreglerne kan findes her
Udstyr: Det er en god idé, hvis foreningen kan tilbyde udlån af ketchere og bolde.
Senioren skal bruge indendørs sko, træningstøj og evt. egen ketcher og bolde. De fleste klubber spiller med fjer, hvor de
enten tilbydes klubbens medlemmer til en billigere pris eller som en del af kontingentet.
Faciliteter: Hal med baner og net.

Call to action!

Hvad koster det at komme i gang?
Badminton er ofte en billig idræt at starte op. Der kan være udgifter til hal-leje, bolde og ketchere.

Hvem kan hjælpe mig?
Badminton konsulentnetværk (Der skelnes ikke mellem, om man er ansat gennem DGI/Badminton Danmark)

Marketing-, informations-, og pressemateriale
Bevæg dig for livet marketingkit (plakater, flyers, pressemeddelelser og Facebook-tekster – lige til at bruge)

Hold dig løbende opdateret
https://www.dgi.dk/badminton/badminton
Bevæg dig for livet - Badminton

Kurser, stævner, arrangementer indenfor badminton
60+ turneringer

Udarbejdet af Lars Folmer & Jens Flø Jensen
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Bordtennis
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Bordtennis for seniorer
Bordtennis er lige noget for seniorer - der er ingen kropskontakt eller stor fysisk belastning, men man kan stadig få
masser af sved på panden. Bordtennis handler om fællesskab, udfordringer og sundhed.
Alle kan være med og have det sjovt uanset køn og fysisk formåen. Det er god træning for både hjerne og krop, hvilket
tiltaler mange seniorer.
Vigtig info: BAT60+ er et projektsamarbejde imellem DGI Bordtennis og Dansk Bordtennis Union med det formål at få
flere folk over 60 år til at spille bordtennis. På siden findes materiale, der gør det nemt at starte.
Målgruppe:
Alle kan være med – både nye og erfarne spillere, også selvom man måske har lidt skavanker.

Markering repræsenterer de typologier, hvor bordtennis er særligt velegnet.
Mænd/Kvinder
Fællesskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrenceorienterede
Livsstils-udøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva

Ny senior
Jens / Bente

Rutinesenior
Kaj / Ulla

Nis / Margit
Kurt / Inge Lise

Svend / Jane

Knud / Rigmor

Jørgen / Lis

Praktisk
Fordele, udbytte og værdier ved bordtennis
Senioren
Stor træningsværdi √ - Ideel idræt, når kroppen ikke længere kan holde til de mere fysisk betonede idrætter – man får
pulsen op, samt træning af muskulaturen, balancen og reaktionsevnen. Derudover er det god hjernetræning (Kilde:
Albert Gjedde, hjerneforsker)
Skånsomt √ - Ingen kropskontakt eller stor fysisk belastning.
Let tilgængeligt √ - Bordtennis er relativt let for senioren at komme i gang med.
Foreningen
Nemt at igangsætte √ - Bat 60+ har forberedt det meste og kan nemt hjælpe i gang.
Flere muligheder for implementering √ - Kan igangsættes selvstændigt eller som en del af idræt om dagen
God økonomi √ - Legen, konkurrencen og det sociale giver større chance for fast deltagelse og dermed øgede
foreningsindtægter.
Gode frivillige kræfter √ - Seniorer er meget selvkørende og gode til at hjælpe til i foreningen = øget frivillighed.

Instruktørkrav, regler, udstyr og faciliteter
Instruktørmuligheder: Bat 60+ kompetencekursus. Se kursuskalender.
Regler: Bordtennisreglerne er simple. Se yderligere om regler her
Udstyr: Som forening kræver det, at der investeres i nogle bordtennisborde (hvis de ikke allerede findes i forvejen), og så
skal der være nogle bat og bolde til udlån. For senioren er der brug for Indendørstøj og -sko.
Faciliteter: Der skal helst være minimum tre borde. Det er klart en fordel, hvis man har borde, der er opstillet permanent,
men det er ikke en nødvendighed (Tommelfingerregel: 1 m til sider/bag og 2 m mellem gulv/loft). Det er også fantastisk
med et tilstødende lokale til hygge med kaffe og snak. Ingen særlige krav om underlag.

Call to action!
Hvad koster det at komme i gang?
De fleste klubber har mulighed for udlån af bat/bolde.
Mulighed for støtte: I alle kommuner kan man søge om tilskud til sin forening og aktiviteter under Folkeoplysningsloven.
Reglerne varierer, så det er ikke sikkert, at du kan i din kommune. Læs om folkeoplysningsloven her
Mulighed for at søge DIF/DGI Foreningspulje
I nogle kommune kan man søge om seniortilskud

Hvem kan hjælpe mig?
BAT60+ opstart guide
Henrik Møller, DGI Bordtennis, tlf. 2491 4389, henrik.moeller@dgi.dk
Ole Hückelkamp, Dansk Bordtennis Union, tlf. 2241 1417, ole.huckelkamp@force60.dk
Gert Jørgensen, DGI Bordtennis, tlf. 2735 5455, mayo@os.dk

Marketing-, informations- og pressemateriale
NB: BAT60+ har et forberedt marketingskit
Referencer: Sådan gjorde de andre!
BAT60+ tv-radio eksponering og video
Video: Seniorbordtennisspiller: ”Det er vigtigt at få bevæget kroppen”
Video: Hvorfor skal man spille bordtennis?
Artikel: 7 gode - Hvad skal man overveje, hvis man vil starte?
Artikel: BAT60+ Rønde
Artikel: Hvad er bat60+?

Hold dig løbende opdateret/vil du vide mere?
https://www.dgi.dk/bordtennis/bordtennis
www.bat60.dk
https://www.dbtu.dk/

Kurser, stævner, arrangementer indenfor bordtennis
Stævner for Bat+60
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Bowls
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Hvad er Bowls?
I Bowls konkurrerer to hold om at rulle skævt vægtede kugler tættest på den lille kugle ”Jack”. Spillet stiller store krav til
koncentration og taktiske evner, og det kræver præcision og timing at vinde. Der findes utallige udgaver af Bowls, men
den som DGI arbejder med, hedder ”Short mat carpet bowls".
Læs mere her: Kort om Bowls
Målgruppe: Rutineseniorer, der er fællesskabsorienterede og måske er påvirket af en lettere begrænset fysik, men
interesseret i motion og samvær i faste rutiner.

Markering repræsenterer de typologier, hvor Bowls er særligt velegnet.
Mænd/Kvinder
Fællesskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrenceorienterede
Livsstil-udøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva

Ny senior
Jens / Bente

Rutinesenior
Kaj / Ulla

Nis / Margit
Kurt / Inge Lise

Svend / Jane

Knud / Rigmor

Jørgen / Lis

Praktisk
Fordele, udbytte og værdier ved Bowls
Senioren
Mild motionsform √ - Kan spilles uden sved på panden, egner sig for dem, der er mere interesseret i mental
udfordring, spillet og samværet end hård motion.
Nye venner, energi og glæde √ - Det sociale fællesskab, legen og glæden er i centrum.
Alle kan være med √ - kan spilles af alle, uanset alder og handicap. Selv siddende på en stol eller kørestol kan være
med.
Foreningen
Nye venner, energi og glæde √ - Det sociale fællesskab, legen og glæden er i centrum.
Nemt at igangsætte √ - Kræver få midler, og kan spilles i fx hal, borgerhus eller forsamlingshus.
Appellerer til nye målgrupper √ - Boldspillere og/eller seniorer, som ikke er foreningsvante, er nemme at få i gang med
bowls.

Instruktørkrav, regler, udstyr og faciliteter
Instruktørkrav: Ikke er et krav.
Regler: Bowls er et spil, hvor målet er at rulle asymmetriske kugler, kaldet bowls, nærmest til en noget mindre hvid
eller gul kugle kaldet JACK.
Det spilles med to hold med 1-4 deltagere på hvert hold. Alle spillere får samme antal bowls, der særkendes på farve,
mønster eller mærke. Se uddybende regler her.
Udstyr: Ét bowlssæt
Faciliteter: Spillet er designet til at blive spillet i små haller, forsamlingshuse eller gymnastiksale.

Call to action!
Hvad koster det at komme i gang?
De primære udgifter vil være til halleje, introduktion og bowlssæt.

Hvem kan hjælpe mig?
Bowlssæt og introduktion kan købes gennem DGI Vestjylland Holstebroegnens Bowls-udvalg
De kommer gerne ud og introducerer og medbringer spil. Pris. De har ikke et instruktørkorps, men et netværk i hele
Danmark, som kan hjælpe.
Kontakt: Karen Damborg: Mobil tlf: 26 35 90 69 / E-mail: karen.damborg@mvb.net

DGI – Idræt for seniorer konsulentnetværk

Marketing-, informations- og pressemateriale
Bowls folder
Kort om Bowls
Scorekort 5 ender
Scorekort 9 ender
"Skøre kugler" - Indslag fra landsstævne 2017

Hold dig løbende opdateret/vil du vide mere?
www.bowls.dk (DGI Vestjylland Holstebroegnens Bowls-udvalg)
Facebook gruppe: Bowls.dk
www.dgi/senior

Kurser, stævner, arrangementer indenfor Bowls
Der arrangeres løbende stævner. Kontakt DGI Vestjylland Holstebroegnens Bowls-udvalg og kom på maillisten, eller
se stævner under www.bowls.dk

Udarbejdet af Karen Damborg & Jens Flø Jensen
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Landevejscykling for seniorer
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Landevejscykling for seniorer
Tilbyd landevejscykling til foreningens seniorer, så de kan lære den grundlæggende teknik.
Vi har cyklet siden barnsben og vi kan blive ved, også som seniorer. Mange cykler selv, men foreninger har mulighed for
at lave et tilbud til seniorer, der viser, at det er sjovt at cykle med andre.
På DGI’s cykelskole får deltagerne styr på de vigtigste basiskundskaber for at beherske en cykel og især det at køre i
gruppe med andre.
Cykelskolen afholdes over 3-4 gange med fokus på grundlæggende teknik, sikkerhed og i det hele taget det at køre på
cykel i gruppe med andre.
Det er ikke en betingelse, at det foregår på racercykler, så I kan lave forløb både på almindelige cykler og for
motionister, der gerne vil prøve kræfter med at køre på racercykel.
Målgruppe:
Både nye seniorer og rutine seniorer, såvel individuelt orienteret som fælleskabsorienteret med interesse for at cykle.

Markering repræsenterer de typologier, hvor cykling er særligt velegnet.
Mænd/Kvinder
Fælleskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrenceorienterde
Livsstilsudøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva
Nis / Margit
Kurt / Inge Lise

Ny senior
Jens / Bente
Svend / Jane

Rutine senior
Kaj / Ulla
Knud / Rigmor

Jørgen / Lis

Praktisk
Fordele, udbytte og værdi ved landevejscykling for seniorer
Seniorer
De fleste kan være med √ - At dyrke cykling behøver ikke være masser af fart på racercykel, det kan også foregå på
almindelige eller endda trehjulede cykler, hvor fokus er et helt andet.
Effektiv træning √ - På cyklen er der rig mulighed for at få pulsen op – hamrende effektiv kredsløbstræning!
Fællesskab √ - Kører man sammen i en gruppe, så er cykling en social sport, hvor man kan få vendt verdenssituationen
på kryds og tværs.
Foreningen
Tiltræk nye medlemmer √ - Foreningen kan tiltrække medlemmer, som fx ikke motiveres af boldspil eller ikke længere
kan dyrke den idræt, de har gjort hidtil.
Billig for foreningen √ - Senioren finansierer selv cykler og diverse udstyr, og cyklingen foregår på landevejene.
Foreningen har derfor ingen store udgifter til fx leje af lokaler.

Instruktørkrav, regler, udstyr, faciliteter
Instruktørkrav: DGI Landevejscykling tilbyder masser af uddannelser og kurser på forskellige niveauer – Læs mere her
Regler: Bevæg dig for livet - Cykling har udviklet ”10 gode råd” til GO’ STIL på landevejen. Her beskrives i tekst og
videoer, hvordan man gebærder sig på cyklen. Fx er det go’ stil at bruge cykelhjelm og overholde færdselsreglerne. Der
udbydes også kurser I GO’ STIL.
Udstyr: Need to have: Cykel, cykelhjelm (Husk, pasform og god ventilation er vigtigere end farve!), cykelbukser med
pude (køb dem, der sidder bedst), svedtransporterende cykeltrøje, pumpe/CO2-patron, multiværktøj, cykelsko og
drikkedunk. Husk også: id-armbånd eller Id-kort, mobiltelefon (husk at installere app med 112) og fortæl familie eller
venner, hvornår du venter at være tilbage fra cykelturen. Nice to have: Solbriller mod sol, insekter, smat og regn og
cykelcomputer til at motivere træningen.
Faciliteter: Der er ikke behov for foreningslokaler, badefaciliteter eller lignende men det er vigtigt med et fast sted at
mødes, som kan være med at give deltagerne en følelse af at have et tilhørssted og fællesskab.

Call to action
Hvad kræver det at komme i gang?
Et fast mødested, som giver deltagerne en følelse af at have et tilhørssted og sammenhold.
En tovholder, som kan holde styr på tingene.
Turledere, som leder ruten, tempo osv.

Hvem kan hjælpe mig?
DGI cykling konsulentnetværk
Signe Strandvig, Projektleder DGI cykling. signe.strandvig@dgi.dk

Marketing-, informations-, og pressemateriale
Læs vores bedste historier

Hold dig løbende opdateret
www.dgi.dk/cykling
DGI Landevejscykling på Facebook
Find en forening nær dig!

Kurser, stævner, arrangementer indenfor cykling
DGI’s uddannelser og arrangementer

Udarbejdet af Bo Wacker, Ulrich Gorm Albrechtsen & Jens Flø Jensen
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Dans & Musik for seniorer
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Dans & Musik for seniorer
Mange forbinder foreningsdans i DGI med folkedans. Det kan det være, men der er også rig mulighed for hold med
andre dansegenre. DGI favner en bred vifte af dansestilarter. Af de mere traditionelle dansestilarter er det især
Folkedans, Linedance, Squaredance, Seniordans og Moderne pardans (Vild med dans). Vi oplever derudover et stort
udviklingspotentiale i dans, hvor målgruppen 55+ år udvider sig til dansegenre som Hip Hop, Moderne dans, Ladies
Dance-mix, Tango, Salsa og Swing.
Det er aldrig for sent at starte til dans, se blot denne video om verdens ældste Hip hop danse gruppe.
Ligeledes har bl.a. Dansekapellet i DK stor succes med deres nye hip hop hold og hold med moderne dans for 60+, se
denne video.
Sæsonen varer typisk fra september til april/maj, nogle har dog også sommerdans udenfor.
Målgruppe:
Dans er velegnet til både kvinder og mænd. Forskellige dansestilarter har forskellige kvaliteter. Alt efter personlig
interesse for henholdsvis de traditionelle danse i foreninger, som folkedans og pardans eller for nye dansegenre, finder
vi målgruppernes primære placering i nedenstående segmenter af udøvere:

Markering repræsenterer de typologier, hvor dans og musik er velegnet.
Mænd/Kvinder
Fællesskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrenceorienterede
Livsstils-udøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva

Ny senior
Jens / Bente

Rutine senior
Kaj / Ulla

Nis / Margit
Kurt / Inge Lise

Svend / Jane

Knud / Rigmor

Jørgen / Lis
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Praktisk
Fordele, udbytte og værdi ved dans og musik
Foreningen
For alle √ - Dans er en aktivitet, hvor alle kan være med, og som kan tilpasses til skavanker og alle niveauer.
Sjov og socialt √ - Mange fra seniormålgruppen har stiftet bekendtskab med dans som en social aktivitet tidligere i
deres liv – aktiviteten er derfor ikke helt ny og forbindes oftest med gode minder og et godt fællesskab.
Nemt at gå til √ - Kr æver ikke en masse redskaber eller større indkøb ved opstart.
Senioren
Forskellige tilbud √ - Der er mange dansestilarter – rig mulighed for at finde en der passer dig.
Gode grunde til at gå til dans.
Nye venner, energi og glæde √ - Det sociale fællesskab, legen og glæden er i centrum, og bevægelse sammen med
andre, skaber en følelse af sammenhørighed – at være en del af noget.
Sundhed og trivsel √ - Dans er godt for din sundhed og trivsel. Dans er god konditions-, bevægelses- og
balancetræning samt god mental træning, så hjernen holdes frisk. Dans kan ligeledes bidrage til bedre trivsel gennem
de gode sociale relationer, der skabes.

Instruktørkrav, regler, udstyr, faciliteter
Ofte anvender foreningen uddannede instruktører, da forskellige dansegenre kræver indblik og kompetence. Dans
afvikles oftest indendørs og hvor der er et godt dansegulv, musikanlæg og i nogle tilfælde et trådløst headset. Der er
langt de fleste steder ikke krav om særlig påklædning, man kan komme i sig eget behagelige tøj og sko alt efter
dansegenre. For nogle stilarter kan det dog anbefales med glatte sko for at passe på knæene.

Call to action
Hvad koster det at komme i gang?
Dans har ikke mange omkostninger indbygget, men man skal beregne halleje og eventuelt økonomi til at uddanne
instruktører samt indkøb af musikanlæg, hvis dette ikke er tilgængeligt.

Hvem kan hjælpe mig?
Der danses i over 550 foreninger i Danmark. Du kan finde din forening her
I flere landsdele er der landsdelsudvalg. Find dit udvalg her
DGI Dans & Musik er landsbaseret med en konsulent og en koordinator tilknyttet.
Administrationen af Idrætten er tilknyttet DGI Sydvest, hvorfra hele landet serviceres.
Kontakt: Gitte Nygaard Andersen, Dans & Musik konsulent, tlf. 79404476 / mobil 29441444, gna@dgi.dk
Ulla Dahlmann, Idrætskoordinator, tlf. 79404453, mail: ud@dgi.dk

Hold dig løbende opdateret
Læs mere om Dans & Musik i DGI på hjemmesiden
Derudover kan du følge DGI Dans & Musik på Facebook
Derudover vil der ofte være mere lokale og/eller stil-art specifikke Facebooksider.

Kurser, stævner, arrangementer indenfor
Når du deltager i dans i foreningen, vil du ofte få mulighed for at deltage i forskellige dansearrangementer,
danseaftener, dansetræf, DGI's Landsstævne, NORDLEK, ÅLEK, BARNLEK, Linedance rejser og lignende.

Udarbejdet af Gitte Nygaard Andersen, Jens Flø Jensen & Tina Kryger
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MotionsFloorball
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Hvad er MotionsFloorball?
Vigtig viden: Floorball har en startpakke målrettet seniorer
MotionsFloorball giver foreningen et tilbud med høj aktivitet, effekt og et stærkt fællesskab for deltagerne. Mange
kender spillet som hockey, hvor man med stave jagter den lille hvide plastikkugle med huller på banen.
Spillet er delt i intervaller med indlagte pauser, hvor der er 3-4 deltagere på hvert hold. Simple spilleregler med fokus på
forebyggelse af skader betyder, at der kan spilles med høj intensitet og et godt flow i alle aldersgrupper – også for
seniorer.
Målgruppe: Seniorer der søger et højaktivt spil, konkurrence og sved på panden – et velegnet spil til både mænd og
kvinder.

Markering repræsenterer de typologier, hvor aktiviteten er særlig velegnet.
Mænd/Kvinder
Fællesskabstraditionalisten
Individualisten

Selvrealisering
Hans / Eva

Ny Senior
Jens / Bente

Rutine senior
Kaj / Ulla

Nis / Margit

Svend / Jane

Knud / Rigmor

Den konkurrenceorienterede
Livsstils-udøveren

Kurt / Inge Lise

Den forbeholdne

Jørgen / Lis

Praktisk
fordele, udbytte og værdier ved MotionsFloorball
Foreningen
Nem at igangsætte √ - Kræver få midler, og kan spilles i fx hal, borgerhus eller forsamlingshus.
Kræver ingen instruktør √ - Når først det er sat i gang, kræver det kun en igangsætter.
God økonomi √ - Legen og det sociale giver større chance for fast deltagelse og dermed øgede foreningsindtægter.
Floorball er billigt at igangsætte.
Senioren
Nye venner, energi og glæde √ - Det sociale, fællesskabet, legen og glæden er i centrum.
Pulsen op √ - Dokumenteret sundhedsfremmende effekt. (Kilde: Center for Holdspil og Sundhed)
Alle kan være med √ - På tværs af højde og drøjde og tekniske færdigheder.

Instruktørkrav, regler, udstyr og faciliteter
Instruktørkrav: Ingen
Regler: Simpelhedsprincip - antal regler på minimum; 2 hold a 3-4 deltagere spiller på 2 mål i 3-10 min intervaller.
Yderligere om regler kan findes her s. 10
Faciliteter: Mindre baner, ex. 10 x 20 m eller 1/3 idrætshal. Kan også spilles i fx gymnastiksal, stort mødelokale,
ellerborgerhus. Bander kan tilkøbes, men ikke nødvendigt. Alternativt kan der bruges stepbænke, man kan lægge ned,
skum plinte fra gymnastik.
NB: Forskning har vist, at spil på små baner giver den højeste intensitet, når man spiller 3 mod 3. (Center for Holdspil og
Sundhed: Boldspil for livet)
Udstyr: 2 mål, stave, bolde og overtræksveste. Stavene kan med fordel være længere til senioren. Senioren skal
medbringe indendørssko og træningstøj – foreningen klarer resten.

Call to action!
Hvad koster det at komme i gang?
BDFL startpakke indeholder 12 stave, 20 bolde, plakater til markedsføring, øvelseskort, gode råd til opstart og
rekruttering, samt konsulenthjælp
OBS: startpakken indeholder ikke mål
Mange landsdelsforeninger har mulighed for udlån. Kontakt din floorball konsulent for hjælp.

Hvem kan hjælpe mig?
Tag fat i din DGI og BDFL floorball kollega (Sidder fysisk i DGI's landsdele)

Marketing-, information- og pressemateriale
Eksempel: Floorball Startpakke ny forening - Løbeseddel
Eksempel: MotionsFloorball i Solbjerg - Løbeseddel
MotionsFloorball promotion video
Det gode eksempel – Indslag fra TV2 Østjylland
Center for holdspil og sundhed – Floorball på Torstorp Plejecenter video 1 video 2

Hold dig løbende opdateret/vil du vide mere?
MotionsFloorball - et medrivende idrætskoncept med dokumenteret sundhedseffekt
https://www.dgi.dk/floorball

Kurser, stævner, arrangementer indenfor MotionsFloorball
Tip: DGI har ingen stævner/arrangementer omkring MotionsFloorball - den bedste mulighed er at arrangere en kamp
mod din naboklub.
Kurser afvikles af Floorball Danmark og BDFL Floorball. Kontakt din nærmeste BDFL floorballkonsulent for mere info.

Udarbejdet af Stine Søndergård, Anders Kragh Jespersen & Jens Flø Jensen
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Fodbold Fitness for seniorer
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Hvad er Fodbold Fitness?
Fodbold Fitness er et fleksibelt evidensbaseret fodboldkoncept udviklet til alle voksne mænd og kvinder, der ønsker en
effektiv, sjov og social træningsform. Konceptet er enkelt og består af træning i form af opvarmning, boldøvelser og
småspil, og den viden at fodbold i sig selv giver fitness.
Fodbold Fitness er en intens, alsidig, involverende og motiverende træningsform, der kombinerer højintens
intervaltræning, udholdenhedstræning og styrketræning, og derved giver et bredspektret sundhedsfremme ved
regelmæssig deltagelse. Den fysiske form forbedres og livsstilssygdomme forebygges. De gode resultater kan opnås
uafhængigt af alder, køn, form og fodbolderfaring. Det er derfor hverken niveauet eller antallet af spillere, der er centralt
for det helbredsmæssige udbytte.
I Fodbold Fitness er der fokus på det sociale. Der skabes gode relationer på fodboldbanen, hvilket gør det lettere at
fastholde en regelmæssig træning end individuelle idrætter. Fodbold Fitness har fokus på leg og glæde, hvilket bevirker
at træningen opleves mindre anstrengende end eksempelvis løb. Læs mere om konceptet her
Fodbold Fitness – Rid med på bølgen video
Målgruppe: Målgruppe: Fodbold Fitness henvender sig særlig til fælleskabstraditionalisten, og primært selvrealisering
og nye seniorer. Rigtig mange begynder i tiden mellem arbejdslivet slutter og pensionisttilværelsen starter.

Markering repræsenterer typologier, hvor Fodbold Fitness er særligt velegnet
Mænd Kvinder
Fælleskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrenceorienterde
Livsstilsudøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva
Nis / Margit
Kurt / Inge Lise

Ny senior
Jens / Bente
Svend / Jane

Rutine senior
Kaj / Ulla
Knud / Rigmor

Jørgen / Lis

Praktisk

Fordele, udbytte og værdi ved Fodbold Fitness
Foreningen
Formbart √ - Konceptet Fodbold Fitness kan tilpasses den individuelle klubs behov.
Evidensbaseret √ - For foreningen har det stor værdi at kunne udbyde en aktivitet med dokumenteret sundhedsmæssig
effekt. Effekten af Fodbold Fitness er underbygget i videnskabelige forsøg, viser bl.a. reduceret blodtryk, forbedret
kondition og stærkere muskler og knogler.
Nye venner, energi og glæde √ - Det sociale fællesskab, legen og glæden er i centrum, hvilket giver gode
forudsætninger for fastholdelse i aktiviteten og medlemstilvækst.

Seniorer
Relationsskabende √ - I Fodbold Fitness er det samværet med andre, der er i højsædet, og der er fokus på at
prioritere øvelser, hvor deltagerne kommer hinanden ved og skaber et meningsfyldt fællesskab.
God træningseffekt √ - Kombinationen af højintens træning, styrketræning og udholdenhedstræning, kan forbedre
den fysiske form og sundheden generelt.
Inkluderende √ - I Fodbold Fitness kan man ikke blive valgt fra – alle kan være med. Selvom der kan være stor
individuel f orskel på deltagernes niveau, så er der gode muligheder for at tilpasse, så deltagerne bliver udfordret
efter deres eget niveau.

Instruktørkrav, regler, udstyr, faciliteter.
Instruktørkrav: Der er i foreningen ikke brug for en træner, kun en tovholder. Bevæg dig for livet yder konsulenthjælp,
og kommer ud og klæder tovholderen på i en times tid.
Regler: Bevæg dig for livet Fodbold Fitness har et materialehæfte. Konceptet er dog meget fleksibelt og tovholderen/
klubben har frie rammer til at forme træningen, som de ønsker.
Udstyr: Kun brug for helt basalt udstyr, som fx fodbold, kegler og overtræksveste. Ofte er alt udstyr tilgængeligt i
klubben i forvejen.
Faciliteter: Kun brug for en fodboldbane og mål.

Call to action
Hvad koster det at komme igang?
I Fodbold Fitness er der indtænkt adfærdsdesign – det skal være så let som muligt at gå til. For klubben er
konsulenthjælpen derfor helt gratis, og tovholderen/klubben får endda foræret lidt udstyr til at komme i gang på.

Hvem kan hjælpe mig?
Bevæg dig for livets fodboldkonsulenter
DGI fodboldkonsulent

Marketing-, informations-, og pressemateriale
Bevæg dig for livet har udarbejdet færdigt marketingsmateriale for Fodbold Fitness
Video arkiv - Fodbold Fitness

Hold dig løbende opdateret
www.bevægdigforlivet.dk/fodbold
Fodbold Fitness på Facebook
Find en Fodbold Fitness klub nær dig

Kurser, stævner, arrangementer indenfor Fodbold Fitness
Fodbold Fitness kan prøves på ”Lyserød lørdag” og ”Motionsfodboldens dag”

Udarbejdet af Troels Mansa & Jens Flø Jensen
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Gymnastik
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Seniorgymnastik
Seniorgymnastik er et uddannelseskoncept, som tager afsæt i traditionel gymnastik, som er sat sammen på baggrund
af den seneste viden og forskning indenfor seniorområdet, og formålet med træningen er at blive mere rørig og skabe
mere velvære i din hverdag. Der gives inspiration til timeopbygning og øvelser, hvor både det fysiske og sociale
vægtes.
Gymnastikken er basis, men indeholder også elementer fra fitness, yoga ligesom terapibolde, redondobolde og
elastikker også kan inddrages i træningen.
Målgruppe:
Gymnaster, der er kommet lidt op i årene, men stadig gerne vil svede, grine, træne og få kroppen arbejdet godt
igennem. Kvinder på 70+ er den primære målgruppe, men konceptet kan bruges til både mænd og kvinder 60+.

Markering repræsenterer de typologier, hvor seniorgymnastik er særligt egnet
Mænd/Kvinder
Fællesskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrenceorienterede
Livsstils-udøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva

Ny senior
Jens / Bente

Rutine senior
Kaj / Ulla

Nis / Margit
Kurt / Inge Lise

Svend / Margit

Knud / Rigmor

Jørgen / Lis

Praktisk
Fordele, udbytte og værdier ved Seniorgymnastik
Foreningen
God økonomi √ - Legen og det sociale fællesskab giver større chance for fast deltagelse og dermed øgede
foreningsindtægter
Foreningen får flere medlemmer √
Idræt i dagtimerne √ - Mulighed for optimal udnyttelse af lokaler.
Senioren
Stor træningseffekt √ - Forskningsbaseret og målrettet forbedring af balance, kondition og velvære - holder dig i form
til dagligdagens gøremål og mindsker risikoen for at falde og komme til skade i hverdagen.
Let tilgængelig træning √ - Man bygger videre på almindelige kendte øvelser.
Formbart √ - Træningen kan tilpasses individuelle behov og skavanker.

Instruktørkrav, udstyr og faciliteter
Instruktørkrav: Ingen instruktør- eller sikkerhedskrav – DGI kan kun kræve dette, hvis foreningen vælger at kalde holdet
”Bevæg dig for livet seniorgymnastik”.
Udstyr:
Senioren: Gymnastiktøj, gymnastiksko, håndklæde, drikkedunk.
Foreningen: Seniorgymnastik egner sig bedst til opstart på et sted, hvor det nødvendige udstyr forefindes.
Faciliteter: Hal, gymnastiksal, eller andet stort lokale uden gulvtæppe.

Call to action!
Hvad koster det at komme i gang?
Der vil hovedsageligt være udgifter til uddannelse af instruktør. Prisen varierer mellem landsdelene.

Hvem kan hjælpe mig?
DGI gymnastik konsulentnetværk
Seniorgymnastik uddannelser

Marketing-, informations- og pressemateriale
Når en instruktør har gennemført en seniorgymnastikuddannelse, får de adgang til marketingskit, indeholdende
skabeloner på postkort, plakat, annoncer, tekst til hjemmeside og pressemeddelelse m.m.

Hold dig løbende opdateret
https://www.dgi.dk/gymnastik/gymnastik
https://www.dgi.dk/gymnastik/gymnastik/om-gymnastik-i-dgi/seniorgymnastik

Udarbejdet af Tenna Boye Bloch, Anders Kragh Jespersen & Jens Flø Jensen
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Gå Fodbold
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Gå Fodbold for seniorer
Gå Fodbold er en langsommere variant af det traditionelle fodboldspil og henvender sig til deltagere, der på den ene
eller anden måde gerne vil spille fodbold, men ikke kan eller har lyst til at indgå i den almindelige fodboldtræning.
Der er 3-5 spillere på banen ad gangen, og Gå Fodbold kan spilles både indendørs og udendørs.
Der anvendes en særlig bold, og der kan med fordel benyttes særligt brede og lave mål, som indbyder til spil langs
jorden.
Målgruppe:
Nye seniorer/fællesskabstraditionalisten som stadig gerne vil have konkurrencemomentet med.

Markering repræsenterer de typologier, hvor Gå Fodbold er særlig velegnet.
Mænd/Kvinder
Fællesskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrenceorienterede
Livsstils-udøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva

Ny senior
Jens / Bente

Rutine senior
Kaj / Ulla

Nis / Margit
Kurt / Inge Lise

Svend / Jane

Knud / Rigmor

Jørgen / Lis

Praktisk
Fordele, udbytte og værdier ved Gå Fodbold
Foreningen
Tilbud til boldspillere √ - Foreningen kan tilbyde et fodboldspil, hvor tidligere boldspillere og nye uerfarne deltagere
kan spille bold med nye regler, nye taktiske vinkler og konkurrencemomentet intakt.
Sammen om sjov √ - Det er et sjovt og socialt spil, da det kun fungerer, hvis man arbejder godt sammen og har mange
afleveringer.
Senioren
Skånsomt √ - Det er en skånsom spilleform, og man kan sagtens være med, selvom man har fysiske skavanker.
Inkluderende √ - Velegnet til overvægtige og motionsuvante mænd og kvinder.
Ikke tilladt at løbe, skubbe og tackle √ – Derved minimeres risikoen for skader. Et sjovt spil, pulsen op.
Effektiv motion √ – Selvom man ikke løber, så får man pulsen højt op. Når spillet er i gang, så glemmer man, at det er
hårdt.

Instruktørkrav, regler, udstyr, faciliteter.
Instruktørkrav: Der er ingen uddannelseskrav, men inspiration til organisering og regler er vigtigt. Hvis man har været
instruktør i en anden idræt, så har man blot brug for et inspirationskursus.
Regler: Et enkelt og tilpasset regelsæt til Gå Fodbold er:
Du må kun gå, ikke løbe. Overtrædelse stopper spillet og bolden går over til modstander.
Tacklinger straffes med udvisning i 2 minutter
Bolden må ikke spilles over hoftehøjde
Der er ingen faste positioner, bageste spiller må parere med hænder i målet
Et dansk regelsæt findes her.
Udstyr: Senioren Almindelige indendørs fritids- eller sportssko og almindeligt løssiddende fritids- eller idrætstøj.
Foreningen: Fodbold eller Futsall (str. 4) bold (som ikke hopper så meget) eller volleyball (hopper meget let) eller
skumbolde.
En instruktør eller blot aktivitetsleder, da rigtig mange har forudgående kendskab til boldspil og især til fodbold.
Faciliteter: Spilles på små baner fx en gymnastiksal eller på tværs i en almindelig idrætshal (mulighed for tre baner i en
normal hal). Kan også spilles udendørs på håndboldbaner – eller hvilket som helst stykke græs-, grus- eller
asfaltområde.
Kan spilles til enten håndboldmål, minihåndboldmål eller floorballmål. Kan spilles med eller uden bander (sidste er
sjovest).

Call to action
Hvad koster det at komme i gang?
Der er kun få omkostninger, hvis man har adgang til en gymnastiksal eller sportshal eller udendørsområde, hvor der
findes mål i forvejen.
Faktisk koster det kun et par bolde i størrelsesordenen 3-400 kr.

Hvem kan hjælpe mig?
Hvis du vil høre mere eller starte et hold op, så kontakt Maria Santana, tlf. 4075 0434, mail@mariasantana.dk

Marketing-, informations-, og pressemateriale
Der findes en DGI Senioridræt Gå Fodbold video – se her.

Hold dig løbende opdateret
Orienter dig på internettet og søg ”gå fodbold” eller på engelsk ”Walking Football”

Kurser, stævner, arrangementer indenfor Gå Fodbold
Der findes ikke etablerede turneringer eller stævneaktiviteter. Dog er der stor aktivitet i England, Skotland og Irland
ligesom Belgien og Holland også er godt med.

Udarbejdet af Maria Santana, Jens Flø Jensen & Anders Kragh Jespersen
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60+ Håndboldfitness
60+ Håndboldfitness er håndbold for aktive seniorer, der ønsker at træne kroppen. Håndboldspillet og styrketræningen
er tilpasset, så alle kan være med, også selv om leddene knager i ny og næ. Der er ingen hårde tacklinger og alle har
fællesskab og sjov motion i fokus. Spillerne deltager på det niveau, som deres fysik og håndboldevner tillader, men det
er let at være med, for bolden er blød og man skal ikke forpligte sig til kampe.
Håndboldfitness promotion video (Ikke målrettet seniorer)
Målgruppe: Håndboldfitness kan spilles af en bred målgruppe, på tværs af de tre livsfaser, men primært
fællesskabstraditionalisten og den konkurrence-orienterede.

Markering repræsenterer de typologier, hvor Håndboldfitness er velegnet.
Mænd/Kvinder
Fællesskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrenceorienterede
Livsstilsudøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva
Nis / Margit
Kurt / Inge Lise

Ny senior
Jens / Bente
Svend / Jane

Rutine senior
Kaj / Ulla
Knud / Rigmor

Jørgen / Lis

Praktisk
Fordele, udbytte og værdi ved Håndboldfitness.
Foreningen får en nye medlemsskare, som måske har genfundet kærligheden til håndbolden. Derfor kan de være en
stor ressource i forhold til klublivet og frivilligheden, hvis de selv har gode vilkår på holdet. Sørg for, at 60+
håndboldfitness’erne føler sig godt behandlet med gode forhold – træningstider, materialer og en kop kaffe efter
træning. Så giver de nok igen i sidste ende.
Senioren: Kan du huske, hvor sjovt det var at spille på et hold? Hvordan det var at score et mål eller lave en frispilning?
Du kan genfinde kærligheden til håndbold med Håndboldfitness, som både består af håndbold på små baner og
fysisk træning, hvor alle kan være med. Du kombinerer altså det bedste fra den velkendte håndboldtræning, samtidig
med du har det sjovt med de andre deltagere på holdet.

Udarbejdet af Anna Katrine Sand

Instruktørkrav, regler, udstyr, faciliteter.
Instruktørkrav: Du kan komme på kursus i Håndboldfitness for instruktører/tovholdere, hvor du kan lære, hvordan du
tilpasser håndboldspil og fysisk træning præcis til dine spillere. Læs mere her.
Regler: I Håndboldfitness er der ingen kropskontakt, så risikoen for skader er sænket. Man kan sagtens gå rundt på
banen, hvis man foretrækker gang frem for løb - sved på panden, og et smil på læben er garanteret. Den fysiske træning
foregår med egen kropsvægt eller elastikker, som kan købes i de fleste sportsforretninger. Håndboldfitness har udviklet
særligt materiale til det grå guld, som består af en manual med træningsprogrammer og træningskort til den fysiske
træning, som kan tages med på gulvet. Du køber dem her.
Udstyr: Håndboldfitness spilles med bløde bolde, enten den grønne streethåndbold eller den gule five-a-side håndbold.
Faciliteter: Når vi spiller håndbold, foregår det enten på Minibanen (13x20m) eller kortbanen (25,5x20m). Hvis I ikke har
en almindelig håndboldhal, kan stregerne let laves ved hjælp af malertape i et bevægelsesrum eller gymnastiksal. Hvis
I ikke har håndboldmål, kan I købe nogle lette mål her.

Call to action
Hvad koster det at komme i gang?
Pris for materialer: Manual – 200 kr. Træningskort – 100 kr. begge plus porto.
Håndboldfitnesskursus: 300 kr./deltager – kan betales af foreningen.

Hvem kan hjælpe mig?
Hvis I ønsker at starte 60+ Håndboldfitness op i jeres forening, så kontakt projektmedarbejder Anna Katrine Sand
asa@dhf.dk eller mob 24843136
Konsulentnetværk: Du kan også tage fat på din lokale håndboldkonsulent i DHF eller DGI.
Hvis du er nysgerrig på, hvordan andre gør det, så meld dig ind i facebook-grupppen: Håndboldfitness Træningsinspiration og instruktører

Marketing-, informations-, og pressemateriale
Du kan få hjælp til markedsføring af jeres 60+ Håndboldfitness-tilbud her.

Hold dig løbende opdateret
Hold dig opdateret på www.bevaegdigforlivet.dk/haandbold

Kurser, stævner, arrangementer indenfor Håndboldfitness
Følg med på Facebooksiden Bevæg dig for livet – Håndbold, hvor du løbende vil se stævne- og kursustilbud med
Håndboldfitness og Five-a-side Håndbold.
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Velkommen til ”Idræt om dagen”
Skab liv i dagtimerne ved at udvikle tilbud til seniorer i din forening. Med ”Idræt om dagen” er der mange muligheder for
at invitere en stadig større målgruppe af aktive ind i foreningen.
”Idræt om dagen” er for alle, der har tid og lyst. Én fast ugedag ca. 2 timer og helst om formiddagen. Det foregår typisk i
den lokale hal eller i andre mulige faciliteter. Idræt om dagen kan også indeholde udendørs aktiviteter.
Video
Hellehallerne
Onsdagsmotion i Struer
Ikast-Brande kommune
Lind nær Herning
Målgruppen
Primært rutineseniorer, sekundært nye seniorer, begge fællesskabstraditionalister og ofte for begge parter i et
ægteskab/parforhold.

Markering repræsenterer de typologier hvor Idræt om dagen er særlig velegnet
Mænd/Kvinder
Fælleskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrenceorienterede
Livsstilsudøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva
Nis / Margit
Kurt / Inge Lise

Ny senior
Jens / Bente
Svend / Jane

Rutine senior
Kaj / Ulla
Knud / Rigmor

Jørgen / Lis

Praktisk
Fordele, udbytte og værdi ved Idræt om dagen
Foreningen
Et koncept båret af frivillighed √ - ”Idræt om dagen” skaber rammerne for selvkørende, aktive og sunde seniorer, hvor
der er rigtig gode muligheder for frivillig involvering.
Sæt gang i lokalområdet √ - Det sociale fællesskab, legen og glæden er i centrum og skaber dermed gode muligheder
for fastholdelse og medlemsrekruttering. ”Idræt om dagen” er med til at skabe et aktivt seniorliv i lokalsamfundet, der
bliver mere aktivt, når aktiviteten finder sted.
Nemt at igangsætte √ - Kræver få midler, og kan spilles i fx hal, borgerhus eller forsamlingshus.
Udnyttelse af haltider √ - Seniorer foretrækker at være aktive i dagtimerne, hvilket skaber muligheder for bedre
udnyttelse af haltider.
Udarbejdet af Jesper Larsson, Anders Kragh Jespersen, Jens Flø Jensen & Tina Kryger

Seniorer
Forskellige muligheder √ - Aktiviteten kan rumme mange tilbud i et, hvilket giver mulighed for at tilbyde
aktiviteter der appellerer forskelligt, så der er noget for enhver.
Nye venner, energi og glade √ - Det sociale fællesskab, legen og glæden er i centrum.
Efter aktiviteten sætter seniorerne ofte stor pris på at vende verdenssituationen over en kop kaffe.
Alle kan være med √ - uanset alder og handicap. Forskelligheden i aktiviteterne gør det muligt at vælge
aktiviteter, på det niveau man er på, med god mulighed for skånsomme aktiviteter.

Instruktørkrav, regler, udstyr, faciliteter.
Der begyndes ofte med en fælles opvarmning, og derefter er der forskellige idrætstilbud. Seniorerne kan vælge de
aktiviteter, de har mest lyst til, og efter aktiviteterne er der typisk fælles kaffe, sang og lignende. Den sociale dimension
i ”Idræt om dagen” er vigtig.
Det er forskelligt fra forening til forening, hvilke typer aktiviteter der udbydes. Det kan være gymnastik, volleyball,
motionsfloorball, fitness, badminton, bordtennis ringo, bowls, svøming og meget mere. Som udendørsaktivitet kan man
for eksempel tilbyde krolf, krocket, gang og cykling. Der kan oprettes nye aktiviteter efter behov. Der er nødvendigvis
ikke instruktører på alle aktiviteter, men blot aktivitetsværter til at sætte i gang.
Foreningen stiller som regel de nødvendige rekvisitter og udstyr til rådighed. Der betales kontingent til foreningen på
lige fod med andre medlemmer af foreningen.

Call to action
Hvad koster det at komme i gang?
Der kan være halleje at tage højde for. Dertil nogle instruktørudgifter. Men ellers handler det om at komme i gang med
at bruge faciliteten, materialerne og hinanden.

Hvem kan hjælpe mig?
Konsulentnetværk Idræt for seniorer

Marketing-, informations-, og pressemateriale
Link til løbesedler for aktiviteten/idrætten, hvis de forefindes
Eksempler på facebookopslag - Østbirk
Eksempler på facebookopslag - Vorbasse

Hold dig løbende opdateret
www.DGI.dk/senior

Kurser, stævner, arrangementer
I idræt om dagen er der ingen arrangementer, eller lign.
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Kajak for seniorer
Kajak er god fysisk træning kombineret med skønne naturoplevelser og kan tilpasses den enkelte udøvers ønsker og
formåen - derfor er kajak en oplagt motionsform for seniorer.
Foreningen kan tilbyde træning i frironing til seniorer, der gerne vil have en fysisk udfordring, styrke konditionen og
udvikle sig teknisk. Træningen kan indeholde ro-træning, redningsøvelser og styrtag.
Ved at tilbyde kajak-træning til seniorer i løbet af dagen, kan foreningen udnytte kapaciteten bedre og tiltrække nye
medlemmer, der foretrækker at træne uden for ”myldretiden”– og som har tid og lyst til at give en frivillige hånd med i
klubben. Hvad går kano og kajak ud på?
Ovenstående link er til Bevæg dig for livet KK. Her er link til DGI Kajak

Markering repræsenterer de typologier hvor kajak er særlig velegnet
Mænd/kvinder
Selvrealisering
Ny senior
Rutine senior

Fællesskabs
traditionalisten
Hans/Eva
Jens/Bente
Kaj/Ulla

Individualisten
Nis/Magit
Svend/Jane
Knud/Magit

Den konkurrence- Livsstilsorienterede
udøveren
Kurt/Inge Lise

Den forbeholdne

Jørgen/Lis

Praktisk
Fordele, udbytte og værdier ved kajak
Foreningen
Bedre udnyttelse af faciliteter √ - Seniorer foretrækker at være aktive i dagtimerne, og foreningen kan dermed
tiltrække en helt ny gruppe medlemmer og opnå bedre udnyttelse af klubbens faciliteter.
Medlemsvækst √ - Flere aktive seniorer i foreningen vil give øgede foreningsindtægter.
Gode frivillige kræfter √ - Seniorer er meget selvkørende og gode til at hjælpe til i foreningen, hvilket medfører øget
frivillighed og er et stort aktiv for foreningen.
Senioren
God træningseffekt √ - Kajakroning indeholder aspekter af kredsløbstræning og styrke.
Naturoplevelsen √ - Kajakroning er en naturoplevelse i sig selv - uanset om det er roning på det blikstille hav eller
bølgegang, frisk vind og udfordringer.
Fleksibilitet √ - Der er en stor grad af frihed i, at man kan låne udstyr og tage ud på vandet, når man selv ønsker det.
(Efter frironing skal senioren i nogen grad selv have udstyr udover kajak og pagaj)
Fællesskab √ - Seniorer kan arrangere fælles ture, og dermed give padlingen et socialt aspekt, der giver nye
venskaber og hyggeligt samvær.

Instruktørkrav, regler, udstyr og faciliteter
Instruktørkompetencer: Personer der kan uddanne seniorerne til frironing?
Regler: https://www.dgi.dk/kano-og-kajak/kano-og-kajak/om-kano-og-kajak-i-dgi/sikkerhed
Udstyr: Nogle foreninger har udlån af kajakker og pagajer til medlemmer. Normalt vil medlemmerne selv købe det
øvrige udstyr, som de har brug for. Se en gennemgang af hvilket udstyr senioren har brug for her:
https://www.dgi.dk/kano-og-kajak/kano-og-kajak/om-kano-og-kajak-i-dgi/sikkerhedsudstyr
https://www.dgi.dk/kano-og-kajak/kano-og-kajak/om-kano-og-kajak-i-dgi/beklaedning
Faciliteter: Til nye medlemmer og urutinerede roere er det vigtigt at have et afgrænset område kaldet ”Eget rovand”
eller ”Kravlegård”.

Call to action!
Hvad koster det at komme i gang? Der er forskellige modeller for det første års betaling. Enten betaler man et
klubkontingent for et helt år inklusiv frironing, eller et kontingent og særskilt betaling for frironing eller først for frironing
og så kontingent. Frironing kræver uddannede instruktører, der har mulighed for at være der for at sætte det i gang.
Foreningen har mulighed for at få uddannet instruktører til opgaven.
Hvem kan hjælpe foreningen?
Medarbejdernetværk DGI – Kajak: https://www.dgi.dk/om/kontakt/find-medarbejder-i-dgi?q=kajak
Bevæg dig for livet tilbyder klubtuning, som sætter fokus på, hvordan din klub kan øge medlemstallet, skabe loyalitet og
engagement samt fastholde medlemmer.
Begynderrejsen – Et redskab til rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer i kano- og kajakklubber. Læs her:
https://www.bevaegdigforlivet.dk/kano-kajak/for-klubber/begynderrejsen

Marketing-, informations- og pressemateriale
Der findes en række færdigproducerede skabeloner, hvor lokale vilkår og forhold kan indskrives. Desuden udkast til
pressemeddelelser og Facebookopslag, som kan tilpasses den lokale situation.
Følgende drejebøger kan downloades fra hjemmesiden:
Inspirationskatalog (Bevæg dig for livet) – spændende historier fra kano- og kajakklubber
Kom og prøv – Drejebog for klubben der ønsker at afholde et ”kom og prøv” arrangement.
Klubtuning – et udviklingsforløb om rekruttering og fastholdelse i kano- og kajakklubber.
Kajak intro – drejebog, en komplet guide til, hvordan du sikrer et godt kursus.
Bevæg dig for livet – Kom godt i gang med kajak. (Inspirationsfolder i trykt udgave – kontakt Bevæg dig for livetkonsulenterne.)
Ovenstående som trykte materialer findes alle til download her:
https://www.bevaegdigforlivet.dk/kano-kajak/for-klubber/download-foldere-og-skabeloner
Hold dig løbende opdateret
https://www.bevaegdigforlivet.dk/kano-kajak
https://www.dgi.dk/kano-og-kajak/kano-og-kajak/kajak-i-dgi
https://vorespuls.dk/kajak
Kurser, stævner, arrangementer indenfor kajak
Aktivitetskalender
DGI har også forskellige uddannelser og instruktørkurser, se mere her
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Krocket for seniorer
Krocket er et taktisk spil med masser af sjov, strategi og spænding. Det er kendt som et havespil for børn og voksne og
ofte synonym med dansk hygge. Men DGI Krocket er meget mere end det. Det er en seriøs sport, der bliver spillet på en
større bane og med andre spilleregler.
Krocket spilles på græs eller kunstgræs og udfordrer din koncentration, balance og teknik i jagten på det perfekte slag.
Der spilles altid med fire kugler og normalt også med fire personer, hvor man kæmper mod hinanden to og to. Ved
enkelmands krocket spiller man mod hinanden. Hver spiller har 2 kugler.
Målgruppe:
Krocket er en aktivitet, hvor alle kan være med og egner sig særlig godt til fællesskabstraditionalisten, rutineseniorer og
ny senior.

Markering repræsenterer de typologier, hvor Krocket er særligt velegnet
Mænd/kvinder
Fællesskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrence
orienterede
Livsstils-udøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva

Ny senior
Jens / Bente

Rutine senior
Kaj / Ulla

Nis / Margit
Kurt / Inge Lise

Svend / Jane

Knud / Rigmor

Jørgen / Lis

Praktisk
Fordele, udbytte og værdi ved krocket
Senioren:
Frisk luft √ - Krocket spilles altid udendørs, i modsætning til mange andre aktiviteter for seniorer.
Nye venner, glæde og konkurrence √ - Det sociale fællesskab, spillet og glæde er i centrum og krocket indeholder et
naturligt konkurrenceelement.
Alle kan være med √ - Kan spilles uden sved på panden, men der gås alligevel mange skridt – god motion til
seniorerne. Du får også mulighed for at deltage i turneringer, der arrangeres af DGI, samt deltage i stævner, der
afholdes af klubberne. Der er rangeret i 8 rækker, så man kommer altid til at spille mod ligeværdige modstandere.

Udarbejdet af Hans Peter Petersen, Michelle Knudsen & Jens Flø Jensen

Foreningen:
Nemt at igangsætte √ - Reglerne finder man ud af hen af vejen. Og det kræver kun en veltrimmet græsplæne, en
igangsætter og et krocketsæt at komme i gang.
Kan bæres af frivillige kræfter √ - Der er ikke brug for en træner og derfor kan klubben drives af frivillige seniorer. Det
er godt at have nogle gode instruktører i klubben, særligt til at tage imod nye medlemmer og lære dem om krocket.
Lokaler ikke nødvendig √ - Indendørs faciliteter er ikke nødvendigt, hvorfor en krocket klub ikke har behov for lokaler,
og omkostningerne kan holdes nede. Krocket spilles udendørs, så en krocket klub har ikke behov for at leje dyre
indendørs faciliteter.

Instruktørkrav, regler, udstyr, faciliteter.
Instruktørkrav: DGI har en krocket instruktøruddannelse, som kan tages på 4 moduler.
Regler: Der er fire personer, der spiller sammen to og to, og spillet går ud på – ved at hjælpe hinanden – først at nå
igennem alle buer, få krockeret modstandernes to kugler og afslutningsvis ramme pinden først. Hver spiller har sin egen
farve kugle – rød og gul spiller sammen og blå og sort spiller sammen. Rækkefølgen af spillere er fast: Rød, blå, gul og
sort. Se reglerne uddybet i folderen her, eller på DGI’s hjemmeside – tjek regler og pointsystem.
Udstyr: 4 kunststofkugler med en diameter på 85 mm (+/-5mm.) Vægt på 330g (+/-6g.). Du skal bruge en kugle i rød, blå,
gul og sort. Derudover 4 køller. Køllen må vælges af spilleren selv, dog skal skaftet være mindst 45 cm - eksklusive
køllehoved.
Faciliteter: Til banen skal bruges 100 meter snor til markering af banen, 4 pløkker til banens hjørner, 8 buer à 40 cm
bredde og ca. 45 cm høje, 1 bue, 18 cm bred og ca. 45 cm høj, 1 rundstart-/slutpind. Diameter maks. 25 mm., 1 rund
vendepind, diameter maks. 25 mm. Download en banetegning her.
Seniorer sætter typisk stor pris på en kop kaffe og en god snak efterfølgende, det er derfor en stor fordel, hvis der er en
bænk eller et lokale i nærheden, hvor det er muligt.

Call to action
Hvad koster det at komme i gang?
Som klub koster det at investere i udstyr. DGI kredsudvalgene kan henvise til leverandører af udstyr.
Enkelte kredse har udstyr, som kan lånes ved opstart af en ny klub. Som medlem i en klub er kontingentet lille og du
låner rekvisitterne af klubben. Efterhånden køber flere deres egen kølle. Klubben er behjælpelig med at finde en
leverandør.

Hvem kan hjælpe mig?
Michelle Knudsen, krocketkonsulent, tlf. 2974 5131 michelle.knudsen@dgi.dk
Find en forening nær dig
Krocketudvalg og Landsledelse

Marketing-, informations-, og pressemateriale
Krocket for alle - Folder

Hold dig løbende opdateret
https://www.dgi.dk/krocket
www.dgi.dk/senior
DGI Krocket på Facebook

Kurser, stævner, arrangementer indenfor krocket
DGI udbyder både stævner, turneringer og danmarksmesterskaber, se mere her
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Krolf for seniorer
Halvt krocket, halvt golf, helt sjovt!
Krolf er en sjov blanding mellem golf og krocket, som indeholder elementer af hyggeligt fællesskab, hvor alle kan være
med. Krolf er ikke kun hygge i haven, det er først og fremmest en seriøs idræt, hvor mange elsker at komme ud og dyrke
konkurrencen både i national og i international sammenhæng. Udstyret er næsten, som du kender det fra krocket med
en kraftig kølle og en stor kugle. Spillereglerne er stort set ligesom i golf, det handler om at få kuglen i hul på færrest
mulige slag. Banen er langt mindre, end i golf, og man kan sagtens spille krolf på græsplænen derhjemme.
Sværhedsgraden er afhængig af banens opsætning og kan fx gøres mere udfordrende ved at placere forhindringer
undervejs.
Krolfsæsonen i DGI kører fra 1. april til 1. oktober, men Krolf kan sagtens spilles året rundt, og kan endda spilles
indendørs.
Målgruppe:
Krolf er en aktivitet, hvor alle kan være med og egner sig særligt godt til fællesskabstraditionalisten, rutineseniorer og
ny senior.

Markering repræsenterer de typologier, hvor krolf er særligt velegnet
Mænd/kvinder
Fællesskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrenceorienterede
Livsstils-udøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva

Ny senior
Jens / Bente

Rutine senior
Kaj / Ulla

Nis / Margit
Kurt / Inge Lise

Svend / Jane

Knud / Rigmor

Jørgen / Lis

Praktisk

Fordele, udbytte og værdi ved krolf
Senioren:
Frisk luft √ - Krolf spilles udendørs, i modsætning til mange andre aktiviteter for seniorer.
Nye venner, glæde og konkurrence √ - Det sociale fællesskab, legen og glæde er i centrum og krolf indeholder et
naturligt konkurrenceelement.
Mild motionsform √ - Krolf er en sport, hvor præcision er vigtigere end kondition, Selvom man ikke løber rundt, så får
man alligevel gået en del i løbet af et krolfspil – derfor er det god motion for senioren.

Foreningen:
Nemt at igangsætte √ - Reglerne er simple og det kræver kun en veltrimmet græsplæne, en igangsætter og
et krolf sæt at komme i gang.
Kan bæres af frivillige kræfter √ - Der er ikke brug for en træner og derfor kan klubben drives af frivillige seniorer.
Økonomisk overskueligt √ - Der er ingen omkostninger til lokaler og udstyret er forholdsvist billigt.

Instruktørkrav, regler, udstyr, faciliteter
Instruktørkrav: Det er ikke et krav, at der skal være en instruktør på hver gang. Hvis en forening eller en ildsjæl vil starte
krolf op, så har DGI Krolf et instruktørnetværk der kommer ud og holder åbent hus-arrangementer, hvor de de står for alt,
også PR.
Regler: Spillet går ud på at komme gennem banen og i hul på færrest mulige slag – ligesom i golf. Læs mere om
spilleregler her, eller download en PDF udarbejdet af DGI og Dansk Krolf union.
Udstyr: Man spiller med en kølle, som ligner en krocketkølle og en kugle, der minder om en krocketkugle. Som opstart
kan krocketudstyret fint bruges, men hvis man vil dyrke spillet, så er det bedst med rigtigt krolfudstyr. Køllen koster
omkring 250 kr, og kuglen koster ca. 65-85 kr. To kan godt dele en kølle.
Faciliteter: Der spilles normalt på græs, men det behøver ikke at være en veltrimmet plæne – faktisk er det sjovere, hvis
der er lidt bakker og ujævnheder. Banen kræver et areal på 500-1.000 m2. læs mere om banens ombygning, og
mulighed for at skrue op og ned på sværhedsgraden.

Call to action
Hvad koster det at komme i gang?
Åbent hus-arrangement: For en etableret forening vil det koste et givent beløb. Er det en ildsjæl der gerne vil opstarte,
har DGI Krolf mulighed for at gøre det omkostningsfrit, men i et håb om at foreningen vil blive medlem af DGI.
Et krolfsæt til 20 personer koster 4700 kr.

Hvem kan hjælpe mig?
Find en forening nær dig
Sådan starter du din egen Krolf-forening
DGI’s Krolfudvalg
Konsulentnetværk – Idræt for seniorer
Grethe Bjerre, Formand for DGI’s Krolfudvalg, tlf. 6062 6689, bjerregrethe6@gmail.com

Marketing-, informations-, og pressemateriale
Læs vores bedste historier
Bliv inspireret af DGI Østjylland: Der er et stort medlemspotentiale for krolf i seniormålgruppen, hvilket bl.a. kan ses på
den kraftige medlemsvækst, som er set siden DGI Østjylland begyndte arbejdet med krolf i 2010. Denne indsats er bl.a.
rejst ved en stor grad af frivillig involvering.

Hold dig løbende opdateret
DGI Krolf på Facebook

Kurser, stævner, arrangementer indenfor krolf
Stævner turneringer og træf
Foreningerne kan få en instruktør ud og undervise deres egen forening i regler og spil – eller samle et par foreninger.
Kontakt nærmeste Krolf forening eller dit lokale DGI-kontor, og få hjælp til at komme i gang.

Udarbejdet af Grethe Bjerre & Jens Flø Jensen
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Max-leg for seniorer
Med inspiration fra Max-leg videoerne kan seniorer komme til at lege, som klovnene gør det. Klovne tør være til grin,
angribe udfordringer med begejstring - og så spreder de glæde.
Max-leg består af sjove aktiviteter, som eksempelvis er bundet op på brug af stole, kegler og bolde, et A4-papirark eller
blot ved at lege helt uden redskaber. Og klovnen er symbolet på, at det er en dyd at fejle, at ”falde på halen”, at lave
sjov – og alligevel bevare alvoren bag det hele.

Målgruppe
Max-leg er for alle, som tør give lidt slip på sig selv. Leg egner sig måske bedst til fællesskabstraditionalisten og den
konkurrenceorienterede men selv den forbeholdne kan motiveres til at lege. Læs mere om målgrupperne her

Markering repræsenterer de typologier, hvor aktiviteten er særlig velegnet
Mænd/kvinder
Fællesskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrence
orienterede
Livsstilsudøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering

Ny senior

Rutine senior

Hans / Eva

Jens / Bente

Kaj / Ulla

Nis / Magit

Svend / Jane

Knud / Rigmor

Kurt / Inge Lise

Jørgen /Lis

Praktisk
Fordele, udbytte og værdi ved at deltage i Max-leg
Senioren
Foreningen
-

Sjovt at deltage i √ - udfordringer som overrasker og man griner ad sig selv
God motion √ - Både lattermuskler og kroppens øvrige muskler røres
Uformelt √ - Det er ikke nødvendigt at klæde om – blot skal man kunne røre sig i tøjet
Let tilgængeligt √ - Max-leg kræver ingen forudsætninger
Fællesskab √ - Nye venner, glæde og fællesskab på tværs af køn, alder og fysisk niveau
Inspirerende √ - Legene kan bruges i mange sammenhænge – også i familien
Du kan høre, hvad tre deltagere har fået ud af at deltage her
Gode frivillige kræfter √ - Seniorer er meget selvkørende og gode til at hjælpe til i foreningen.
Nemt at igangsætte √ - Faciliteter og udstyr er tilgængeligt de fleste steder
Flere muligheder √ - Kan igangsættes ifm. almindelig træning eller som et nyt dagstilbud.
God økonomi √ - Udgifterne er lave og flere seniorer giver øgede kontingentindtægter.

Instruktørkrav, regler, udstyr og faciliteter
Instruktøren: Der er ingen formelle krav til instruktøren og aktivitetslederen. Dog anbefaler vi, at
instruktøren har undervisningserfaring og indsigt i målgruppens forhold.
Udstyr: Foreningerne har de fleste steder adgang til de simple rekvisitter, som skal bruges for at Max-lege.
For senioren er der brug for beklædning med god bevægelighed og et par fritidssko.
Faciliteter: Aktivitetslokale, stort eller lille, med plads til at røre sig – eller udendørs på pladser og
græsplæner. Og gerne med tilhørende lokale til hygge med kaffe og snak.

Call to action!
Hvad koster det at komme i gang?
For foreningen
Det vil ofte være uden store udgifter for foreningen at starte et tilbud om Max-leg. Måske et aftenkursus til en instruktør.
Søg kurser her
For seniorerne
For seniorerne vil der ud over kontingent ikke være udgifter forbundet med Max-leg, da det meste udstyr vil være i
foreningen og beklædning er uformel uden særlige krav – omklædning ikke nødvendig.

Hvem kan hjælpe mig?
DGI’s senior konsulentnetværk kan hjælpe med inspiration og henvisning til foreninger. Find den nærmeste medarbejder
her

Marketing-, informations-, og pressemateriale
Der findes ikke specifikt PR-materiale til Max-leg (ud over videoer på Youtube). Der er lavet 12 Youtube-videoer om Maxleg. Kan søges på ”DGI senior/Max-leg”

Kurser
Der kan etableres inspirationskurser i Max-leg. Kontakt seniorkonsulenten i din landsdelsforening her eller søg selv efter
kursus for seniorer her

Inspirationsmateriale
Du kan se introduktionsvideoen om Max-leg her
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Naturtræning for seniorer
Naturtræning hører under programområdet DGI sundhedsidræt og har fokus på bevægelse og fællesskab i og med
naturen. Et godt tilbud til foreningens seniorer, hvor alle kan være med – også dem der lige har afsluttet et
genoptræningsforløb, lever med smerter eller psykisk sårbarhed. Naturen har stor betydning for menneskets fysiske og
psykiske velbefindende, samt livskvalitet generelt, ligesom naturen kan virke afstressende og dæmpe puls, blodtryk og
muskelspændinger.
Naturtræning giver træningen en anden dimension, fordi de traditionelle træningsrum og træningsformer brydes.
Instruktørerne lærer at sætte naturens ressourcer i spil, blandt andet ved at sanse naturen, styrke relationer samt træne
funktionelt via lege og øvelser.
Naturtræning promotion video
Målgruppe:
Nye seniorer, fællesskabstraditionalisten og den forbeholdne, der ikke motiveres af gymnastiksale og fitnesslokaler.

Markering repræsenterer de typologier, hvor naturtræning er særlig velegnet
Mænd/Kvinder
Fællesskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrenceorienterede
Livsstils-udøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva

Ny senior
Jens / Bente

Rutine senior
Kaj / Ulla

Nis / Margit
Kurt / Inge Lise

Svend / Jane

Knud / Rigmor

Jørgen / Lis

Praktisk
Fordele, udbytte og værdi ved Naturtræning
Foreningen
Kommunalt samarbejde √ - Det er muligt at indlede et samarbejde mellem DGI, kommunen og foreningen, hvor
kommunen henviser seniorer til foreningens DGI Sundhedsidræt-hold. Samarbejde muliggør, at der bedre kan tages
vare på den enkelte deltagers behov og barrierer.
Ingen problemer med lokaler √ - Naturen er altid til rådighed, og der er gode muligheder for at opnå variation og
motivation i den ugentlige træning.
Nye medlemmer √ - Ca. 25 % i Danmark kæmper med stress. Med Naturtræning kan I tilbyde træning, der er særligt
velegnet, hvis man er ramt af stress, angst eller depression.

Senioren
Mulighed for hensyn √ - Konceptet muliggør, at der tages særligt hensyn til personer med diverse sygdomme og
begrænsninger.
Fremmer mental sundhed √ - Fællesskabet deltagerne imellem og det at bevæge sig i naturen skaber glæde, tryghed
og mentalt overskud.
Bedre fysisk formåen √ - Træningen kan skabe resultater og er direkte overførbar til dagligdagens gøremål.

Instruktørkrav, regler, udstyr og faciliteter
Instruktørkrav: Uddannelse indenfor naturtræning er nødvendig for at kunne udbyde et hold indenfor konceptet.
Kursuskrav: Instruktørkurset er en 16 timers uddannelse, der fordeles på to undervisningsdage.
Udstyr: Senioren har brug for udendørs træningstøj efter årstiden, sko og drikkedunk. Foreningen gør kun brug af det,
der allerede findes i naturen.
Faciliteter: Adgang til naturen.

Call to action
Hvad koster det at komme i gang?
Se pris for instruktøruddannelsen her

Hvem kan hjælpe mig?
Sundhedskonsulenter i landsdelene
DGI idræt for seniorer-konsulenter
Vivian Dümer, projektleder for DGI Sundhedsidræt, tlf. 23 64 75 74, vivian.duemer@dgi.dk

Marketing-, informations-, og pressemateriale
DGI sundhedsidræt folder

Hold dig løbende opdateret
www.dgi.dk/sundhedsidræt
DGI sundhed på Facebook

Kurser, stævner, arrangementer indenfor
Uddannelserne i DGI Sundhedsidræt henvender sig til erfarne instruktører og kombinerer teoretisk og praktisk
undervisning. Alle instruktøruddannelser retter sig mod målgrupper, der på baggrund af fysiske, psykiske og/eller
sociale udfordringer har behov for hensyntagende træning. Det kan være borgere med rygproblemer, aldersgener eller
psykiske udfordringer som for eksempel stress eller demens.
Læs mere på www.dgi/sundhedsidræt

Udarbejdet af Vivian Dümer & Jens Flø Jensen
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Hvad er New Age Kurling?
New Age Kurling er et sjovt og underholdende spil, der er særligt velegnet til seniorer. Det indeholder aspekter af
fællesskab, hygge og venskabelig konkurrence og alle kan være med, også dem der har lidt småskavanker.
New Age Kurling minder i sin form om regulær curling, men spilles på gulv, uden mulighed for at guide stenen med kost.
Det hører under programområdet idræt for seniorer, og spilles ofte som en del af ”idræt om dagen”.

Målgruppe:
Rutineseniorer, der er fællesskabsorienterede og måske med lidt begrænset fysik.

Markering repræsenterer de typologier, hvor aktiviteten er særlig velegnet.
Mænd/Kvinder
Fællesskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrenceorienterede
Livsstils-udøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva

Ny Senior
Jens / Bente

Rutine senior
Kaj / Ulla

Nis / Margit
Kurt / Inge Lise

Svend / Jane

Knud / Rigmor

Udarbejdet af Karen Damborg & Jens Flø Jensen

Jørgen / Lis

Praktisk
Fordele, udbytte og værdier ved New Age Kurling
Senioren
Mild motionsform √ - Kan spilles uden sved på panden og egner sig for dem, der er interesseret i venskabelig
konkurrence, spillet og samværet.
Nye venner, energi og glæde √ - Det sociale fællesskab, legen og glæden er i centrum.
Alle kan være med √ - Kan spilles af alle, uanset alder og handicap. Selv siddende på en stol kan man være med.
Foreningen
Nye venner, energi og glæde √ - Det sociale fællesskab, legen og glæden er i centrum.
Nem at igangsætte √ - Kræver få midler, og kan spilles i fx hal, borgerhus eller forsamlingshus.

Instruktørkrav, regler, udstyr og faciliteter
Instruktørkrav: Ingen
Regler: 2-4 deltagere spiller hver sine sten fra den ene ende til målfeltet, med det formål at få flest sten tættest på
midten. ”Stenene” ruller på hjul og sendes afsted, enten ved at man går i hug og sender stenen afsted med hånden, eller
ved hjælp af en teleskopstang. Målet har røde, hvide og blå koncentriske cirkler, og scoring er afhængig af antallet af
sten nærmest centrum af målet. Se uddybende regler her
Faciliteter: Spillet kræver ikke meget plads (halv badmintonbane) med et hårdt glat underlag.
Udstyr: Et sæt indeholdende: 8 New Age Kurling sten på hjul, et målfelt og 2 teleskopstænger. Der er mulighed for at
vælge en vinylbane, som skåner halvgulvet, og larmer mindre.

Call to action
Hvad koster det at komme i gang?
Se info og pris på startpakke

Hvem kan hjælpe mig?
Karen Damborg, frivillig, DGI Vestjylland, tlf. 26359069, karen.damborg@mvb.net
DGI idræt for seniorer konsulenter

Marketing-, informations-, og pressemateriale
New age Kurling folder – DGI Vestjylland Holstebroegnen

Hold dig løbende opdateret
www.dgi.dk/senior

Kurser, stævner, arrangementer indenfor New Age Kurling
Ingen p.t.
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Petanque for seniorer
Petanque er et simpelt spil, hvor kreativitet og strategisk tænkning har stor betydning. Det går i alt sin enkelthed ud på
at kaste egne petanquekugler tættere på en lille trækugle (kaldet ”grisen”) end modstanderens kugler.
Petanque spilles normalt udendørs med metalkugler, men kan også spilles indendørs med læderkugler. Udendørs
petanque kan spilles alle steder, der har et stabilt underlag af enten grus, jord eller sand – f.eks. en parkeringsplads med grus.
DGI Petanque er i høj grad drevet af frivillige udvalg som sidder i landsdelene.
Målgruppe:
Petanque kan spilles af stort set alle uanset fysisk formåen, men appellerer særligt til rutine seniorer, der er
fællesskabstraditionalister.

Markering repræsenterer de typologier, hvor petanque er særlig velegnet.
Mænd/Kvinder
Fællesskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrenceorienterede
Livsstils-udøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva

Ny Senior
Jens / Bente

Rutine senior
Kaj / Ulla

Nis / Margit
Kurt / Inge Lise

Svend / Jane

Knud / Rigmor

Jørgen / Lis

Praktisk
Fordele, udbytte og værdier ved petanque
Senioren
Mild motionsform √ - Kan spilles uden sved på panden og egner sig for dem, der er interesseret i venskabelig
konkurrence, hygge og samværet.
Nye venner, energi og glæde √ - Det sociale fællesskab, legen og glæde er i centrum.
Alle kan være med √ - Kan spilles af alle, næsten uanset alder og handicap.
Foreningen
Nemt at igangsætte √ - Reglerne er simple og det kræver kun petanquebaner, et petanquesæt og en tovholder at
komme i gang.
Billigt at igangsætte √ - Hvis banen er der i forvejen, er omkostningerne for foreningen meget lave.
Kan bæres af frivillige kræfter √ - Der er ikke brug for en træner og derfor kan klubben drives af frivillige seniorer.

Instruktørkrav, regler, faciliteter og udstyr
Instruktørkrav: Der er ingen instruktørkrav, men det er en god idé med en instruktør de første par gange.
Regler: Petanque kan spilles som: ’Triple’ = 3 spillere mod 3 spillere, ’Double’ = 2 spillere mod 2 spillere, og ’Single’ = 1
spiller mod 1 spiller. Reglerne i petanque er simple, og så alligevel. Dybest set går det ud på at 2 hold konkurrerer om
at kaste deres kugler tættere på ”grisen” end det andet, men reglerne er mere komplekse og specifikke end det. Læs
DGI’s regelsæt her.
Udstyr: Et petanquesæt til en person indeholder 1 sæt kugler (3 stk.), 1 gris, 1 ring, 1 målebånd
og evt. 1 taske til kuglerne. Flere er begyndt at købe ringe, men dette er som sådan ikke nødvendigt, da man typisk bare
tegner en ring på banen. Kontakt din lokale konsulent ift. rådgivning om køb af udstyr.
Faciliteter: Et passende, stabilt underlag af enten grus, jord eller sand – f.eks. en grusparkeringsplads. Ved nationale
mesterskaber eller internationale turneringer skal banen være min 4 x 15 m bred og lang. Ved andre turneringer så vidt
muligt ikke under 3 x 12 m.
Derudover adgang til toilet og en bænk til at drikke kaffen på. Kaffen er for mange seniorer et vigtigt element, hvor der
er tid til at vende verdenssituation og dyrke det sociale.

Call to action
Hvad koster det at komme i gang?
Der er ikke mange udgifter forbundet med at komme i gang med petanque. Et sæt petanquekugler varierer meget i pris,
men kan anskaffes for ca. 150 kr.

Hvem kan hjælpe mig?
DGI seniorkonsulentnetværk
Petanque udvalg
Find en forening nær dig
Rune Risgaard, idrætskonsulent, Petanque landsplan, tlf. 7940 4427, rune.risgaard@dgi.dk
Helle Olsen, Formand for idrætsledelsen, tilf 2962 6370, hellekalundborg@gmail.com

Marketing-, informations-, og pressemateriale
Regelsæt – de internationale regler tilpasset DGI

Hold dig løbende opdateret
www.dgi.dk/senior
www.dgi.dk/petanque

Kurser, stævner, arrangementer indenfor Petanque
Der arrangeres løbende stævner og turneringer indenfor petanque, se hvor og hvornår her

Udarbejdet af Rune Risgaard, Michelle Knudsen & Jens Flø Jensen
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Hvad er Pickleball?
Pickleball er et nyt netspil i Danmark og en af de hurtigst voksende sportsgrene i USA og Canada. For at starte skal
man bruge nogle bat og bolde, badmintonbane og net.
Pickleball er en blanding mellem badminton, bordtennis og tennis. Der spilles på en badmintonbane med en pickleball
plasticbold og et pickleballbat, som er lidt større end et bordtennisbat. Nettet er i tennishøjde. Det kan spilles både
indendørs og udendørs og som single og double.
Pickleball promotion video
Målgruppe:
Pickleball henvender sig til en bred målgruppe, og er velegnet for seniorer. Det kan f.eks. også være en aktivitet for den
konkurrenceorienterede senior.

Markering repræsenterer de typologier, hvor Pickleball er særligt velegnet
Mænd/Kvinder
Fællesskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrenceorienterede
Livsstilsudøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva

Ny senior
Jens / Bente

Rutine senior
Kaj / Ulla

Nis / Margit
Knud / Inge Lise

Svend / Margit

Knud / Rigmor

Jørgen / Lis

Praktisk
Fordele, udbytte og værdier ved Pickleball?
Foreningen:
Nemt at igangsætte √ - Kan også spilles som en del af ”idræt om dagen”.
Kræver ingen instruktør √ - Når først aktiviteten er sat i gang, kræver det ingen instruktør.
Faciliteter god økonomi √ - Kernen i spillet er legen, konkurrenceelementet og det sociale, hvilket giver større chance
for fast deltagelse og en mere stabil økonomi i foreningen.
Senioren:
God motion √ - Pickleball er et let tilgængeligt spil, med masser af puls, og tempo i spillet.
Skånsom for skulder, arm og håndled √ - Kroppen belastes ikke på samme måde som ved badminton og tennis paddlen vejer ikke meget, bolden er let og bevæger sig lidt langsommere end fx tennisbolden.
Socialt og sjovt √ - Spillet fordrer det sociale og er fantastisk sjovt.

1-2

Instruktørkrav, regler, udstyr og faciliteter
Instruktørkrav: Ingen
Regler: Læs mere her: Regler (lang), YouTube regel video, Regler (One page)
Udstyr: Indendørs sko, træningstøj, bat, bolde.
Faciliteter: Badmintonbane med net i tennis-højde.

Call to action!
Hvad koster det at komme i gang?
Der kan være udgifter forbundet med halleje og køb af udstyr.
Pickleball prisliste 2018

Hvem kan hjælpe mig?
Idræt for seniorer medarbejdernetværk
DGI Midt- og Vestsjælland har 2 instruktører som kan hjælpe med instruktion.
Kontakt: Bente Riis, Idræt for seniorer - Midt-og Vestsjælland, tlf. 7940 4662,
bente.riis@dgi.dk

Marketing-, informations- og pressemateriale
Pickleball opstartspakke
Eksempel på Pickleball løbeseddel Sønderjylland
Pickleball promotion video

Hold dig løbende opdateret
www.pickleballdenmark.dk
www.dgi/senior

Kurser, stævner, arrangementer indenfor Pickleball
Ingen p.t. Den bedste mulighed er at arrangere en intern turnering.

Udarbejdet af Hans-Erik Madsen, Janning Hansen, Anders Kragh Jespersen, Bente Riis & Jens Flø Jensen
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Ringo for seniorer
Ringo er et spil, der kræver samarbejde og koncentration, og så er det en god og sjov måde at få motion på. Spillet
udfordrer både hjerne og fysik på en gang. Det stammer fra Tjekkiet, hvor nogle DGI-folk overværede spillet for nogle år
siden. De blev begejstrede for spillet og fik et spil med til Danmark. Her er det så afprøvet i flere sammenhænge.
Ringo kan fx spilles i dagtimerne i den lokale idrætshal, enten alene eller som en del af ”Idræt om dagen”.
Målgruppe
Primært Rutine seniorer, hvor helbredet ikke længere er til løb/hop, fællesskabsorienteret og interesseret i let
konkurrence og evt. stævner.

Markering repræsenterer de typologier, hvor Ringo er særligt velegnet.
Mænd/Kvinder
Fællesskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrenceorienterede
Livsstilsudøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva

Ny senior
Jens / Bente

Rutine senior
Kaj / Ulla

Nis / Margit
Kurt / Inge Lise

Svend / Jane

Knud / Rigmor

Jørgen / Lis

Udarbejdet af Kirsten Christensen & Jens Flø Jensen. Senest opdateret 1.8.2019 af Anders Kragh Jespersen

Praktisk
Fordele, udbytte og værdi ved Ringo
Foreningen:
Fleksibelt √ - Kan spilles alene, eller som en del af ”idræt om dagen”.
Nemt at igangsætte √ - Reglerne er simple, og når først aktiviteten er sat i gang, kræver det ingen instruktør.
Billig i drift √ - Spillet kræver kun lidt udstyr og ingen instruktør.
Senioren:
God motion √ - I Ringo er der masser af puls, tempo, retningsskift og koordination, men idrætten er relativ skånsom.
Ideelt for senioren, som ikke kan holde til nogle af de mere krævende idrætter.
Socialt og sjovt √ - Spillet fordrer det sociale og er fantastisk sjovt.
Konkurrence √ - Spillet har et indbygget konkurrenceelement, som gør, at man ikke fokuserer på træningselementet,
men på spillet.

Instruktørkrav, regler, udstyr, faciliteter.
Instruktørkrav: Ingen instruktørkrav.
Regler: To hold på 4-6 deltagere spiller mod hinanden med bløde gummiringe, som de to hold skal gribe og sende retur
til modstanderne på den anden side af nettet. Pointene får man, hvis det andet hold laver fejl og ikke griber ringen eller
sender den ud over side- eller baglinjen. En kamp består af 2-3 sæt med 15 eller 21 point, men skal vindes med 2
overskydende point. Holdene dømmer selv deres egne kampe, hvilket kræver kendskab til reglerne, koncentration og
øvelse. Læs mere om regler her.
Udstyr: To gummiringe (Kan købes hos DGI Sydvest), ét Volleyball- eller badmintonnet (højde: 2,24 m) og evt. PVC-rør til
forlængelse af badmintonstolper.
Faciliteter: En volleybane, dvs. 18x9 m. Spillet er velegnet til både sand, græs og halgulv. For seniorer og børn er
badmintonbanen en god størrelse - 13,40x6,10 m. Men det kan være et problem med net og standere, da nethøjden skal
op på 2,24 m. PVC-rør, som forlænger til badmintonstolper, løser problemet.

Call to action
Hvad koster det at komme i gang?
For foreningen kræver det adgang til en hal med volleyball- eller badmintonnet. Derudover kan der være udgifter til
ringe, halleje og evt. PVC rør. Alt i alt en billig aktivitet at komme i gang med. Ringo ringe kan med fordel købes hos DGI
Sydvest - henvendelse til Anette Olesen, anette.olesen@dgi.dk, tlf. 79 40 44 52.

Hvem kan hjælpe mig?
Idræt for seniorer konsulentnetværk
Kirsten Christensen, Seniorkonsulent DGI Sydvest, tlf. 2122 0175, Kirsten.christensen@dgi.dk

Marketing-, informations-, og pressemateriale
Ringo regelhæfte

Hold dig løbende opdateret
www.dgi.dk/senior

Kurser, stævner, arrangementer indenfor Ringo
Der afholdes løbende stævner og turneringer indenfor Ringo. Se mere i aktivitetskalenderen her
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Seniorfitness
Alderen er ingen hindring for at få glæde af de muligheder og kvaliteter, som gør sig gældende i forhold til fitness.
Seniorfitness er fleksibel og rummer konditionstræning, træning af muskelstyrke og –udholdenhed, bevægelighed,
reaktion og balance, og dermed oplagt i forhold til seniorerne.
Fysisk oplever seniorer, der dyrket fitness, at deres bevægelsesfrihed vedligeholdes eller forbedres. Det er muligt at
holde sig smidig, og det er dermed uproblematisk at udføre almindelige dagligdags ting, som f.eks. at snøre sine sko.
Træningen skal selvfølgelig være alsidig og tilpasses den enkeltes niveau og ambitioner.
Målgruppe:
Seniorer der gerne vil vedligeholde kondition, styrke og balance. De fleste målgrupper kan have udbytte og glæde ved
at træne fitness, som selvstændig aktivitet eller som supplement til en idræt.

Markering repræsenterer de typologier, hvor seniorfitness er særligt velegnet.
Mænd/Kvinder
Fællesskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrenceorienterede
Livsstils-udøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva

Ny senior
Jens / Bente

Rutine senior
Kaj / Ulla

Nis / Margit
Kurt / Inge Lise

Svend / Jane

Knud / Rigmor

Jørgen / Lis

Praktisk
Fordele, udbytte og værdier ved Seniorfitness
Foreningen
Alsidigt og fleksibelt √ – Foreningen kan udbyde et populært, alsidigt og fleksibelt tilbud til en bred målgruppe af
seniorer.
Frivillighed √ - Gode muligheder for frivillig involvering i de mange opgaver omkring et træningscenter med maskiner.
Senioren
Når det passer √ - Fleksibel træningsmulighed fra tidlig morgen til sen aften og med selvvalgte fællesskaber i mindre
grupper.
Bedre fysisk formåen √ - Med den rette træning kan senioren opnå målbare resultater, som ofte er overførbare til at
have lettere ved at udføre dagligdagens aktiviteter.
Individuel tilpasning √ - Seniorfitness er en aktivitet, hvor alle kan deltage. Uanset forudsætninger og kendskab til
aktiviteten, er der gode muligheder for individuelle hensyn.

Instruktørkrav, udstyr, faciliteter.
Instruktøren
Det kræver uddannelse at være instruktør og/eller personlig træner i et fitnesscenter – også til målgruppen seniorer.
BDFL-fitness har dels en 40 timers grunduddannelse som fitnessinstruktør, og som overbygning på denne findes en 10
timers fitnessinstruktør senior uddannelse. Læs om alle fitnessuddannelserne her.
’Fitnessvejleder’. Kurset forventes at være klar til udbud til sommer 2019.
Kurset henvender sig til seniorer, som gerne vil kunne vejlede andre i maskin- og frivægtstræning. En fitnessvejleder vil
kunne fejlrette simple øvelser, indstille maskiner samt indtage en værtsrolle og gøre de foreningsbaserede
motionscentre til et trygt og rart sted at være, især i dagtimerne.
Udstyr
Senioren: Almindelige indendørs fritids- eller sportssko og almindeligt løstsiddende fritids- eller idrætstøj.
Foreningen: Det er vigtigt, at foreningen har kvalificerede instruktører, hvad enten det er træning i maskiner eller
holdtræning.
Faciliteter
Hvis træning i maskiner, så kræver det en del udstyr, alternativt, at foreningen lejer sig ind i eksisterende faciliteter
enten private eller kommunale.

Call to action!
Hvad koster det at komme i gang?
Der er store omkostninger forbundet med at etablere et fitnesstræningscenter, især til maskiner og udstyr samt til
indretning af lokale.

Hvem kan hjælpe mig?
BDFL-fitness har en konsulentfunktion. Find konsulenterne direkte her. Der er endvidere en særlig rådgivergruppe og
lånemuligheder omkring etablering af træningscentre – læs mere her.

Marketing-, informations- og pressemateriale
Der findes en hjemmeside med mulighed for download af materialer her.

Hold dig løbende opdateret
Bevæg dig for livet Fitness har en hjemmeside her.

Kurser, stævner og arrangementer inden for seniorfitness
Der findes årlige konferencer og seminarer i både ind- og udland.
Fx IRHSA i San Fransisco/Los Angeles/San Diego (2019)
Fx Fibo Messe Tyskland
Du kan finde en liste over kurser her.
BDFL-fitness arrangerer i samarbejde med et stort antal foreninger ”Fitness Tryday” hvert år i januar. Se eventen her og
se oversigt 2020 på et kort.

Udarbejdet af Trine Madsen og Anders Kragh Jespersen

49

DGI SMART training
50

Hvad er SMART training?
Hjernegymnastik!
SMART training er træning for hjernen via fysiske øvelser. Det er en sjov og lærende træning, hvor fokus er at sætte
logiske, motoriske og sensoriske momenter i spil samtidig og derfor kræver din fulde koncentration. Øvelserne er ikke
fysisk krævende, men din hjerne kommer på hårdt arbejde.
SMART training er for dig, der gerne vil holde hjernen skarp og udnytte dens potentiale. Det er særligt velegnet for
seniorer, da alle kan være med og få udbytte af træningen – uanset alder, fysik og niveau. Træningen foregår på hold,
hvor der er fokus på det sociale aspekt og på, at det skal være sjovt at træne sammen.
SMART training promotion video
Målgruppe:
Såvel fællesskabstraditionalisten som individualisten – begge i livsfaserne selvrealisering, ny senior og rutine senior.
Altså en meget bred målgruppe af seniorer.

Markering repræsenterer de typologier, hvor SMART training er særlig velegnet.
Mænd/Kvinder
Fællesskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrenceorienterede
Livsstils-udøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva

Ny senior
Jens / Bente

Rutine senior
Kaj / Ulla

Nis / Margit
Kurt / Inge Lise

Svend / Jane

Knud / Rigmor

Jørgen / Lis

Praktisk
Fordele, udbytte og værdi ved SMART training
Senioren:
Udfordrer hjernen √ - Træningen indeholder elementer, der kan være med til at forbedre hukommelse, koncentration,
opmærksomhed, balance og koordination. - Ligesom kroppen, kan du holde hjernen i gang ved at give den nye
udfordringer, der kræver koncentration og fokus.
Sammen om noget sjovt √ - Der er fokus på det sociale aspekt - det skal være sjovt at træne sammen.
Ikke fysisk krævende √ - Alle kan være med - fokus er primært på forbedring af kognitive funktioner – ikke kroppen.
Foreningen:
Udvidelse af tilbud √ - Paletten af træningstilbud udvides med en aktivitet, som kan tiltrække nye medlemmer.
Nem at igangsætte √ - Der skal bruges få rekvisitter, og en uddannet instruktør.
Udvikling √ - Foreningens instruktører dygtiggøres og får ny viden ved uddannelse.

Instruktørkrav, udstyr og faciliteter.
Instruktørkrav: Instruktøren skal have en 30 timers uddannelse for at kunne og må undervise. Der kræves ikke
medlemskab af DGI for at deltage på uddannelsen.
Udstyr: SMART training kan udføres uden omklædning. Foreningen har brug for simple redskaber som for eksempel
bolde, tørklæder og jonglørbolde. Der kan købes en kuffert med rekvisitter, når instruktøren har gennemført
uddannelsen.
Faciliteter: Træningsformen er velegnet i mindre lokaler. Det er optimalt med 12-20 deltagere på holdet.

Call to action
Hvad koster det at komme i gang?
Instruktøruddannelsen koster 7500 kr – 9000 kr.
Indkøb af udstyrskuffert koster ca. 3.800 kr

Hvem kan hjælpe mig?
Annette Nielsen, DGI gymnastik

Marketing-, informations-, og pressemateriale
Indeholder bl.a. markedsføringsguide, video, postkort, plakat, Facebookopslag, pressemeddelelse. Efter endt
uddannelse får foreningen mulighed for at bruge materialet.

Hold dig løbende opdateret
https://www.dgi.dk/gymnastik/gymnastik/om-gymnastik-i-dgi/smart-training

Kurser og uddannelser indenfor DGI SMART training
Sjov træning til din hjerne - Intro til DGI SMART training
DGI SMART training uddannelse

Udarbejdet af Annette Nielsen & Jens Flø Jensen

51

Stoletræning
52

Velkommen til Stoletræning
- træning på, ved og omkring en stol
Stoletræning er aktiv træning ved brug af en stol dels som redskab og dels som tryg støtte i træning af balance, styrke
og koordination. Stoletræning er funktionel træning og kan inspirere instruktører og aktivitetsledere i foreninger, på
aktivitetscentre og plejehjem til en aktiv træning. Funktionel træning defineres her som træning, der understøtter
hverdagsbevægelser, hvor udgangspunktet er medfødte bevægelsesmønstre, som fx bøje, strække, rotere, trække,
skubbe, svinge, balancere, kaste, gribe og gå. Grundlæggende kan en øvelse betragtes som funktionel, hvis den
bidrager til at opfylde de fysiske mål, den enkelte ønsker bedret eller vedligeholdt gennem træningen; bedre balance,
mere mobilitet, større styrke osv.

Målgruppe
Målgruppen er seniorer, som gerne vil holde sig i form på trods af, at de er udfordret på balance og koordination og
derfor har brug for den tryghed, det er at have en stol at støtte sig til i træningen. Træningen kan ske på hold, man kan
træne alene eller sammen ganske få. Stoletræning er også velegnet til genoptræning og i forlængelse af et
genoptræningsforløb.

Markering repræsenterer de typologier, hvor aktiviteten er særligt velegnet
Mænd/Kvinder
Fællesskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrenceorienterede
Livsstilsudøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva

Ny Senior
Jens / Bente

Nis / Margit
Kurt / Ingelise

Svend / Jane

Rutine senior
Kaj / Ulla

Knud / Rigmor

Jørgen / Lis

Praktisk
Fordele, udbytte og værdi.
Foreningen
Stoletræning er en aktivitet, som ikke kræver særlige idrætsfaciliteter. Den kan derfor gennemføres i en gymnastiksal, et
klasselokale, et mødelokale eller på et bibliotek. Det er naturligvis vigtigt, at der er stole i eller nær ved lokalet, som
kan bruges i træningen.
Det inviterer en målgruppe ind i foreningen, som ellers må sige fra overfor de mere almindelige motions- og
idrætsaktiviteter og kan være et rigtig godt supplement til de øvrige aktiviteter i foreningen.
Rutinerede instruktører kan relativt let tilegne sig et stort antal øvelser på DGI's inspirationskursus "Stoletræning - på,
ved og omkring en stol"

Seniorer
Nuværende og nye medlemmer får en mulighed for at være med i foreningen og bevare eller opbygge en
tilknytning til foreningen. Stoletræning giver mulighed for at opbygge styrke, koordination og balance for nye,
utrænede seniorer til gavn for deres helbred og sociale mulighed i foreningen. Stoletræning er mange steder en
selvstændig træningsaktivitet, men kan også være et trin på vej til at være med i andre træningsaktiviteter.

Instruktørkrav, regler, udstyr og faciliteter
Der er ikke egentlige krav til lokalet ud over, at der skal være stole i eller i nærheden af lokalet. Der er således
gode muligheder for, at tilrettelægge aktiviteten i nærområdet, så det er let for deltagerne at komme til træningen.
Deltagerne behøver ikke omklædning, dog skal det være noget tøj, som det er til at bevæge sig i og et par gode
fritidssko er en fordel. Det er også muligt at træne i bare fødder.
Instruktøren skal have en træningsfaglig baggrund og gerne erfaring med målgruppen. Det vil for mange med anden
instruktøruddannelse og en vis erfaring være tilstrækkeligt at deltage i et inspirationskursus med undervisning i
temahæftet ”Stoletræning – træning på, ved og omkring en stol”

Call to action!
Hvad koster det at komme i gang?
Der vil være lave omkostninger for foreningen til at komme i gang med et stoletræningstilbud. Et inspirationskursus til
instruktører og leje af lokale med stole er tilstrækkeligt. Dertil en indsats for at nå ud til målgruppen med information om
tilbuddet.

Hvem kan hjælpe?
DGI idræt for seniorers netværk af medarbejdere har adgang til en undervisergruppe, som kan uddanne instruktører og
der vil løbende være et udbud af kurser i ”Stoletræning – træning på, ved og omkring en stol”.
Kontakt seniormedarbejderen i din landsdelsforeninger – se listen her.
DGI landsdelsforeninger arrangerer jævnligt 4 timers inspirationskurser
Søg kursus på DGI’s hjemmeside – se siden her.
Der er udarbejdet et inspirationsmateriale på 60 sider med titlen ”Stoletræning – træning på, ved og omkring en stol”.
Hæftet kan købes i DGI butikken her og koster 75 kr.
Hjemmesiden www.dgi.dk/senior indeholder oplysninger om aktiviteter for seniorer.

Aktivitetsmuligheder med aktiviteten/idrætten
Der er gode muligheder for at etablere hold i andre arenaer end idrætshallen og gymnastiksalen. Således kan
klasselokaler, møderum, aktivitetscentre for seniorer, fælleslokaler i boligområder, biblioteker o. lign. steder være
velegnede til stoletræning.

Udarbejdet af Dorte With og Anders Kragh Jespersen
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Hvad er svømning og vandaktiviteter
for seniorer?
Svømning og vandaktiviteter er en yderst velegnet motionsform for seniorer – alle kan være med, uanset om man er til
højt aktivitetsniveau i et ”koldt” bassin eller stille aktiviteter i et varmtvandsbassin. Svømning og vandaktiviteter kan på
én og samme tid være skånsomt og yderst udfordrende for kroppen.
Bevæg dig for livet – Svømning har følgende produkter/koncepter målrettet voksne: voksenkoncept, uddannelser,
”Swim Week” og ”Open Water Week”. De er fleksible og formbare, så indhold tilpasses via dialog med foreningen.
Svømmeklubberne har oftest fokus på en eller flere af nedenstående aktiviteter:
Motionssvømning: Findes på forskellige niveauer, med og uden underviser.
Crawlhold: Findes i mange klubber med fokus på begynder, let øvet og øvet.
Aqua Fitness: Lige fra Aqua Step, Vandgymnastik, Aqua Bike, Stationstræning til Aqua Yoga og genoptræning m.fl.
Svømning i åbent vand: En niche-aktivitet, da udøverne primært er selvorganiseret. Nogle klubber udbyder det og
flere seniorer finder det attraktivt, da det er en naturoplevelse i sig selv.
Vinterbadning: Er en ny gren under DGI Svømning – der er p.t. ved at blive lagt plan for et samarbejde.
Målgruppe:
Nybegyndere og erfarne kan deltage, og alle får noget ud af det. Aktiviteterne er målrettet begge køn.

Markering repræsenterer de typologier, hvor svømning er særlig velegnet.
Mænd/Kvinder
Fællesskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrenceorienterede
Livsstils-udøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva

Ny Senior
Jens / Bente

Rutine senior
Kaj / Ulla

Nis / Margit
Kurt / Inge Lise

Svend / Jane

Knud / Rigmor

Jørgen / Lis

Udarbejdet af Linette Nellemann Sørensen, Anders Kragh Jespersen & Jens Flø Jensen

Praktisk
Fordele, udbytte og værdier ved svømning og vandaktiviteter
Foreningen:
Bedre udnyttelse af bassin √ - Mulighed for at udnytte svømmefaciliteterne i dagtimerne.
Øget antal medlemmer √ - Klubber, der tilbyder hold for voksne, oplever generelt stor efterspørgsel og kan byde
mange nye medlemmer velkommen, hvilket også øger indtægterne.
Frivillige seniorer √ - kan løfte mange opgaver i foreningen, og ses som en stor ressource.
Senioren:
Skånsomt √ - Kan dyrkes på alle niveauer, vægtbelastningen på kroppens muskler og led er minimal, men
bevægeligheden er stor.
Puls og fællesskab √ - Svømning er effektivt til at forbedre konditionen og ofte er der et stærkt social liv – både i og
uden for saunaen.
Fremmer bevægelse √ - Vand ophæver tyngdekraften og muliggør bevægelse.

Call to action!
Instruktørkrav, regler, udstyr og faciliteter
Instruktørkrav: Det er svømmeklubberne eller kommunen der bestemmer, hvorvidt foreningsinstruktørerne skal have en
bassinlivredderprøve. Der er ingen uddannelseskrav, men DGI svømning anbefaler, at alle instruktører skal uddannes.
Udstyr: Need to have: Svømmetøj, håndklæde og personligt omklædningsudstyr. Nice to have: Badesandaler,
svømmebriller, badehætte
Faciliteter: Kræver, at man har svømmefaciliteter til rådighed.

Hvad koster det at komme i gang?
Svømmekonsulenten er altid klar til et uforpligtende møde. Alt efter løsning, så kommer de RIGTIG langt for 5.000 kr.
som er prisen for BDFL Svømnings skræddersyede voksenkoncept.
Både svømmeklubber og svømmehaller har typisk en masse forskelligt udstyr. Som en del af voksenkonceptet
rådgiver konsulenten om udstyr, uden det bliver en pengesluger.

Hvem kan hjælpe mig?
Al voksenaktivitet herunder senior hører under BDFL fra 2019, men seniorkonsulenten/foreningen vil altid skulle
kontakte DGI’s medarbejdernetværk.
Medarbejdernetværk svømning

Marketing-, informations-, og pressemateriale
Marketingkit: BDFL Media - Kampagner - Svømning
Eksempel på voksensvømning +55 startpakke

Hold dig løbende opdateret
https://www.dgi.dk/svoemning

Kurser, stævner, arrangementer med svømning og vandaktiviteter
Swim Week er et landsdækkende åbent hus i svømmeklubber i Danmark - DGI afholder i samarbejde med
svømmeklubber landet over gratis prøvetræninger – Enorm effektivt medlemsrekruttering!
Kursus: Svømning og vandaktiviteter for seniorer. Læs mere her
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Tennis for seniorer
Mange seniorer dyrker tennis for at trimme både den fysiske og mentale form og nyde det sociale fællesskab. Seniorer
har bl.a. fornøjelse af at spille på formiddagshold for medlemmer, der har tid i dagtimerne. For nogle bliver det en livsstil,
fordi det er muligt at booke og spille hver dag.
Mange tennisklubber tilbyder både udendørstræning (typisk fra sidst i april til først i oktober) og indendørstræning.
Tennis er både sjovere og mere lærerigt, hvis man kan spille bolden frem og tilbage flere gange i duellerne. Derfor
anbefales det at anvende forskellige boldtyper, som passer til spillernes niveau.
Når først man er blevet medlem af en klub og har gennemført en begynderintroduktion, kan man også booke sine egne
baner og træne, når det passer en bedst.
Voksenintroduktion er et nøglefærdigt rekrutteringsværktøj, der henvender sig til voksne motionister, som et alsidigt og
fleksibelt træningsforløb og som kan tilpasses seniorer. Se desuden begynderguiden, som er en komplet guide til,
hvordan man kommer i gang.
Målgruppe
Tennis er velegnet til både kvinder og mænd, der måske i første omgang søger fællesskabet i aktiviteten, og hvor det
med tiden udvikler sig til en livsstil, da aktiviteten kan dyrkes ofte/hver dag.

Markering repræsenterer de typologier, hvor Tennis er særlig velegnet.
Mænd/Kvinder
Fællesskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrence
orienterede
Livsstils-udøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva

Ny senior
Jens / Bente

Rutine senior
Kaj / Ulla

Nis / Margit
Kurt / Inge Lise

Svend / Jane

Knud / Rigmor

Jørgen / Lis

Praktisk
Fordele, udbytte og værdi ved
Senioren:
Fleksibelt √ - Man kan dyrke tennis, når man vil. Når først man er blevet introduceret til spillet, kan man reservere
banen, når man har lyst - morgen, middag, aften.
Højintensiv træning √ - Tennis er en individuel idræt, som giver dig mulighed for at brænde krudtet af over for en
jævnbyrdig makker.
Udendørs √ - Få frisk luft, blå himmel og røde kinder, når du spiller ude.

Foreningen:
Udnyttelse af faciliteter √ - Foreningen kan udnytte faciliteterne i dagtimerne og få flere medlemmer.
Frivillige seniorer √ - kan løfte mange opgaver i foreningen og ses som en stor ressource.

Instruktørkrav, regler, udstyr, faciliteter.
Instruktørkrav: Tennisklubberne har typisk trænere, instruktører eller igangsættere, som kan introducere tennisspillet.
DGI udbyder trænerkurser og uddannelser
Regler: Sådan fungerer tennisspillet
Udstyr: Senioren har brug for træningstøj, tennissko, ketsjere og bolde. Det fleste klubber tilbyder ketsjere og bolde til
låns.
Faciliteter: Tennis kan spilles på forskelligt underlag; rødgrus, kunstgræs, hardcourt og linoleum. Underlaget har stor
betydning for spillerens bevægelser og spillet generelt. Det officielle mål for en tennisbane er 23,77 x 8,23 meter med et
net på midten 0,91 m. højt.

Call to action
Hvad koster det at komme i gang?
Mange tennisklubber tilbyder gratis prøvetimer og introduktionsforløb til reduceret pris, uden de behøver at melde sig
ind. Der kan typisk være nedsat pris til seniormedlemmer. Tjek kontingentsatser på klubbens hjemmeside eller Kontakt
din tenniskonsulent for hjælp.

Hvem kan hjælpe mig?
Du kan spille tennis i en af de cirka 500 klubber i landet - her kan du finde en tennisklub nær dig, eller kontakte
DGI Tennis' konsulentnetværk

Marketing-, informations-, og pressemateriale
Læs vores bedste historier
Bevæg dig for livet idékatalog - Sådan får du voksne begyndere til at blive lidt længere i din tennisklub

Hold dig løbende opdateret
www.dgi.dk/tennis
Følg DGI Tennis på Facebook

Kurser, stævner, arrangementer indenfor tennis

Udarbejdet af Keld Udbye & Tina Kryger

DGI’s trænerkurser og uddannelser

57

Senior+ Volley
58

Velkommen til Senior+ Volley
Senior+ Volley er et spil udviklet til målgruppen 60+. Spillet udvikler sig fra kaste-gribe-bevægelser til det færdige
volleyballspil med tilpassede regler. Senior+ Volley spilles på en badmintonbane med 4 personer på banen og spilles
med bløde bolde eller bolde, der passer til niveauet, så det er nemt at starte for alle, også hvis man ikke har
boldspilserfaring. Der kommer hurtigt gang i spillet. Med få spillere på banen får man mange boldberøringer, og bliver
nemt en del af spillet. I Senior+ Volley spiller kvinder og mænd på samme hold. Læs mere om Senior+ Volley.
Se video om spillet.

Målgruppe
Senior+ Volley er for alle 60+ uanset boldspilserfaring.
I Senior+ Volley trænes både styrke, bevægelighed, balance, koordination og kondition. Alle disse elementer, når de
bliver trænet, er med til at gøre hverdagen lidt lettere og meget sjovere.

Markering repræsenterer de typologier, hvor aktiviteten er særligt velegnet
Mænd/Kvinder
Fællesskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrenceorienterede
Livsstilsudøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva

Ny Senior
Jens / Bente

Rutine senior
Kaj / Ulla

Nis / Margit
Kurt / Ingelise

Svend / Jane

Knud / Rigmor

Jørgen / Lis

Fordele, udbytte og værdi ved Senior+ Volley
Foreningen
- Det er nemt at starte Senior+ Volley, da det ikke kræver en instruktør, men bare en igangsætter, der kan være en af
udøverne.
- Foreningen kan få flere og ældre medlemmer.
- Alle foreninger, der starter op, vil desuden modtage en bold og et hæfte med øvelser og regler.
Senioren.
Senior+ Volley er en helt perfekt sport, hvis man ønsker at spille et spil med en bold, hvor man både er en del af et
fællesskab og samtidig har mulighed for at konkurrere.

Instruktørkrav, regler, udstyr og faciliteter
Der spilles på en badmintonbane, hvor der bruges et kidsvolleynet + stænger.
Man kan også bruge almindeligt volleyballnet og -stænger eller flexbånd, der spændes ud mellem stængerne på langs
i hallen. Vi anbefaler en Senior+ Volley bold, der er udviklet til spillet eller en anden blød bold. En almindelig volleyball
eller en kidsvolleyball kan også bruges, det er vigtigt, at bolden passer til niveauet.
Udstyr for deltageren: Indendørs sko.
Behov for uddannelse: Det kræver ingen uddannelse.

Call to action!
Hvad kræver det at komme i gang?
DGI Volleyball og Volleyball Danmark hjælper alle i gang. Vi vil komme ud i de foreninger, der ønsker at starte op, og
give en intro til spillet og en snak om, hvordan man kan komme i gang.
Kontakt DGI Volleyball: Karsten Vium Strandridder, tlf. 51444979, Karsten.Vium.Strandridder@dgi.dk
Kontakt Volleyball Danmark: Randi Fechtenburg, tlf. 29295871, rfe@volleyball.dk
Konsulentnetværk:
Her kan I finde foreninger med Senior+ Volley http://volleyball.dk/index.php/motion/senior-volley/find-en-klub
DGI Volleyball og Volleyball Danmark tager gerne ud i landet og giver en intro til spillet.

Hvad koster det at komme i gang?
Der er ikke mulighed for at låne udstyr, men kontakt gerne Volleyball Danmark, rfe@volleyball.dk
eller DGI Volleyball, Karsten.Vium.Strandridder@dgi.dk, så vil vi vejlede jer i forhold til bolde og udstyr.

Hold dig løbende opdateret
På Volleyball Danmarks og DGI’s hjemmesider vil I kunne finde oplysninger om, hvor der spilles Senior+ Volley samt
information om regler, stævner m.m.
Hver år afholder Volleyball Danmark og DGI Volleyball inspirationsdag for alle vores foreninger, der arbejder med
Senior+ Volley. Der bliver afholdt en dag på Sjælland og en dag for Fyn/Jylland.
Desuden afholdes stævner i løbet af året, de steder hvor foreningerne ønsker at være med.

Udarbejdet af Randi Fechtenburg, Volleyball Danmark og Karsten Vium Strandridder, DGI Volleyball
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Skydning for seniorer
Skydning er en sport, hvor alle kan være med og træne og konkurrere mod hinanden uanset alder, køn og fysisk
formåen. Skydning er en idræt, der udfordrer og udvikler balance, koordination og ikke mindst koncentration i jagten på
det perfekte skud. Som skytte bliver man en del af et godt fællesskab i foreningen og det er god træning for både krop
og hjerne.
Skydning kan foregå året rundt. Der er en sæson i vinterhalvåret, hvor der skydes på indendørsskydebaner og en
sæson i sommerhalvåret, hvor der skydes på udendørsbaner. Det er muligt at skyde med en række forskellige
våbentyper på distancer fra 10m til 300m. Skytteforeningerne har våben og nødvendigt udstyr til udlån.
På en træningsdag vil en skytte typisk skyde omkring 50 skud med fokus på forskellige tekniske elementer som fx
afslapning, sigte og aftræk og/eller en konkurrenceskydning. Efter en god træning deles der gerne både
succesoplevelser og alverdens gode undskyldninger i opholdslokalet.
Ved at tilbyde skydetræning til seniorer i løbet af dagen, kan foreningen udnytte kapaciteten bedre og tiltrække nye
medlemmer, der foretrækker at træne uden for ”myldretiden”– og som har tid og lyst til at give en frivillig hånd med i
foreningen.

Målgruppe
Skydning er en idræt, hvor alle kan være med, både nye seniorer og rutinerede seniorer med interesse for at være en
del af et træningsfællesskab. Idrætten appellerer til alle - både til individualisten, den konkurrenceorienterede og
fællesskabstraditionalister samt til den forbeholdne.

Markering repræsenterer de typologier, hvor aktiviteten er særligt velegnet
Mænd/Kvinder
Fællesskabstraditionalisten
Individualisten
Den konkurrenceorienterede
Livsstilsudøveren
Den forbeholdne

Selvrealisering
Hans / Eva

Ny Senior
Jens / Bente

Rutine senior
Kaj / Ulla

Nis / Margit
Kurt / Inge Lise

Svend / Jane

Knud / Rigmor

Jørgen / Lis

Praktisk
Fordele, udbytte og værdi ved at dyrke skydning
Senioren
Skånsomt - Ingen kropskontakt eller stor fysisk belastning. Let tilgængeligt .
Fælleskab- Nye venner, glæde og konkurrere med andre på tværs af alder, køn og niveau.
Mild motionsform - Skydning er en sport, hvor præcision er vigtigere end kondition, men idrætten udfordrer
alligevel balance, koordination og koncentration og er derfor god træning for både krop og hjerne.
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Foreningen
Gode frivillige kræfter - Seniorer er meget selvkørende og gode til at hjælpe til i foreningen = øget
frivillighed.
Nemt at igangsætte - Faciliteter og udstyr er tilgængeligt og foreningen kan nemt hjælpe i gang med
holdtræning ved hjælp af konceptet Seniortræning.
Flere muligheder for implementering - Kan igangsættes både til almindelig træning eller som et nyt
dagstilbud.
God økonomi - Udgifterne er lave, men gevinsten høj, når seniorerne bidrager til foreningens liv og
dermed øgede foreningsindtægter.

Instruktørkrav, regler, udstyr og faciliteter
Træning og konkurrenceaktivitet - foregår altid med en skydeleder på skydebanen til at varetage
sikkerheden. Læs mere om skydelederuddannelse.
Regler - forskellige for de forskellige discipliner, men fælles er sikkerhedsbestemmelserne.
Udstyr - Foreningerne har våben og nødvendigt udstyr til rådighed. For senioren er der brug for beklædning
med god bevægelighed.
Faciliteter: - Skydebaner med tilhørende lokale til hygge med kaffe og snak.

Call to action!
Hvad kræver det at komme i gang?
En tovholder, som kan holde styr på tingene.
Trænere, som instruerer og træner under skydningen.
Et fast mødetidspunkt og -sted, som giver deltagerne en følelse af tilhør og sammenhold.

Hvad koster det at komme i gang?
For foreningen
Det vil ofte være uden store udgifter for foreningen at starte et tilbud til seniorskytter, da foreningens eksisterende
rammer som faciliteter og udstyr vil være tilstrækkelige. Se de to hovedgrupper af våben:
Link til riffel: https://www.dgi.dk/skydning/riffelskydning
Link til pistol: https://www.dgi.dk/skydning/pistolskydning
For seniorerne
For seniorerne vil der udover kontingent ikke være store udgifter forbundet med idrætten, da det meste udstyr vil kunne
lånes af foreningen. En typisk træning koster mellem 20-50 kroner i ammunition.

Hvem kan hjælpe mig?
Kontakt en medarbejder, der kan hjælpe dig med skydning. Se medarbejdernetværk her
Netværket kan hjælpe med at finde en forening, der kan facilitere træningen.
Marketing-, informations-, og pressemateriale
Vi har et trykklart hæfte til træning for seniorer
Færdige skabeloner til brug i markedsføring kan findes her
Hold dig løbende opdateret på https://www.dgi.dk/skydning Her finder du også både kurser, stævner og arrangementer.
Leder- og træneruddannelser i DGI Skydning henvender sig til alle, der er interesserede i at bidrage til foreningens
udvikling. Undervisningen er en kombination af teori og praktiske øvelser. Læs mere her.

Udarbejdet af Rikke Kjelgaard Jensen & Anders Kragh Jespersen
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